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Seção 1 - A propriedade intelectual nos dias de hoje 

§ 1.   - A unificação do direito.  

Propriedade Intelectual? Até a criação da Organização Mundial da Propriedade 
Intelectual, tanto a prática dos advogados quanto a doutrina e a jurisprudência se 
mantinham aparte nos dois elementos centrais do que entendemos, hoje, por 
Propriedade Intelectual. Parte do Direito Civil, incrustada nos Direitos Reais, a doutrina 
autoral tinha dinâmica separada e distinta da Propriedade Industrial, abrigada no campo 
do Direito Comercial. Os institutos, a clientela, tudo enfim mantinha separados os dois 
ramos, pelo menos nos direitos de tradição romana 1. 

                                                

1  Não assim nos países da common law, onde o ramo autoral sempre teve um cunho mais empresarial, de 
proteção ao investimento, não à criatividade. Como se verá mais adiante, a tradição inglesa e, depois, norte-
americana, enfatizou a proteção do editor, em face do autor, elaborando um direito de cópia, ou copyright, pelo qual o 
autor - e não o editor - deteria a exclusividade de impressão. A legislação francesa subseqüente à Revolução e, até 
certo ponto, o direito alemão, aperfeiçoaram a proteção do autor em sua individualidade por meio do direito de 
autoria ou droit d’auteur.  
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§ 1. 1. - Os Direitos Híbridos e a indústria cultural. 

Não obstante as tentativas de sistematização teórica, raras e abstratamente construtivas 
2, o campo permaneceu dividido até a emergência de dois fenômenos simultâneos: 

• a utilização do direito autoral, nas chamadas indústrias culturais, 
primordialmente como meio de proteção ao investimento e não da 
criatividade estética ou científica 3.  

• o do surgimento de novos objetos de proteção, alvo de novas 
modalidades de direito, ditas “proteções híbridas”, nem patentes, nem 
direitos autorais, como o software (proteção pelo copyright ou droit 

d’auteur modificados) ou as topografias de semicondutores (por um 
regime específico) 4. 

Um caso particular, e importantíssimo, de tais novos objetos de proteção é o surgimento 
de tecnologias auto-duplicativas - como outra vez o software, e os produtos da 
biotecnologia, seja ao nível de microorganismos, seja ao nível de varietais - para as 
quais a reprodução deixa de ser uma operação intelectual para passar a ser uma 
operação objetiva.  

Para copiar o invento clássico do setor mecânico, o competidor do inventor tinha que 
reproduzir, intelectualmente, a solução técnica, a partir do relatório descritivo da 
patente, ou por meio da engenharia reversa. O programa de computador, porém copia-se 
a si mesmo, como o objeto biológico, microorganismo ou cultivar, que se reproduz 
sozinho.  

O compromisso tradicional da proteção às tecnologias - a divulgação do conhecimento, 
dado a todos, pela exclusividade de reprodução, reservado ao titular da patente ou 
direito autoral - torna-se inoperante. Muitas de tais criações, além disto, são irredutíveis 
aos meios de divulgação tradicional - um microorganismo não é, quase nunca, 
suscetível de descrição.  

Veremos tais fenômenos ao examinar os objetos singulares de proteção. 

§ 1. 2. - Bibliografia: Propriedade intelectual nos dias de hoje 

Acordo Brasil/França no campo da propriedade industrial, RDM, nova serie, vol 22 n 
50 p 121 a 122 abr/jun 1983. 

                                                

2  Por exemplo, Hegel, Principles de Philophie du Droit, Galimard, 1963; Tulio Ascarelli, Teoria della 
Concorrenza e dei beni Immateriali, 3a 3a. Ed. Giuffrè, 1960; Troller, Précis du droit de la proprieté immateriélle, Ed. 
Helbing & Lichtenhahn; entre nós, Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, vol XVI.  

3  Ou seja, da fusão entre o sistema românico e o da common law. Newton Paulo Teixeira dos Santos, Novos 
Rumos da Propriedade Intelectual, Revista da ABPI, no. 16, 1995, p. 8; Melo, Albertino Daniel de, Direito de autor e 
os interesses socio-culturais e de terceiros em torno da obra intelectual, Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Minas Gerais, vol 34 n 34 p 103 a 127 1994. 

4  Vide o vasto estudo sobre a questão das formas híbridas de proteção em Columbia Law Review no. 94, no. 
8, de dezembro de 1994, transcrevendo o seminário “Towards a Third Intellectual Property Paradigm”. Em particular, 
o artigo de J.H. Reichman Legal Hybrids Betwenn the Patent and Copyright Paradigms, o de Michael Lehman TRIPs, 
the Berne Convention, and Legal Hybrids, e o de Ejan Mackaay, Legal Hybrids: Beyond Property and Monopoly?. 
Também, analisando a complexa questão do software, David Zimmerman em Global Limits on look and feel: 
defining the scope of software copyright protection by international agreement, in Columbia Journal of Transnational 
Law, vol. 34, no. 2, 1996.  
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Ahlert, Ivan B., Importação Paralela e Licença Compulsória, Revista da ABPI 27 
(1997). 

Carvalho, Nuno Tomaz Pires de, O sistema de patentes: um instrumento para o 
progresso dos países em vias de desenvolvimento, RDM, nova serie, vol 22 n 51 p 51 a 
90 jul/set 1983. 

Cruz, Helio Nogueira da, e Tavares, Martus A. R., As patentes brasileiras de 1830 a 
1891. Estudos econômicos, vol 16 n 2 p 205 a 225 maio/ago 1986. 

Dias, José Carlos Vaz e, Propriedade industrial e o projeto de lei 824-d: existe realmente 
conflito entre os interesses americanos e o desenvolvimento brasileiro? Revista da 
ABPI, n 12 p 121 a 126 jul/out 1994. 

Gontijo, Cicero Ivan Ferreira, O acordo sobre propriedade intelectual contido no GATT 
e suas implicações para o Brasil, Revista de Informação Legislativa, vol 32 n 125 p 181 
a 184 jan/mar 1995. 

Idem, O sistema internacional de patentes e a nova ordem econômica internacional; 
considerações breves. Revista de Informação Legislativa, vol 22 n 88 p 169 a 194 
out/dez 1985. 

Kuhn, Perla M., Acordo NAFTA: aspectos de propriedade intelectual e importações 
paralelas, Revista da ABPI, no. 12 p 28 a 41 jul/out 1994. 

Maria Helena Tachinardi, A guerra das patentes : o conflito Brasil X EUA sobre 
propriedade intelectual / São Paulo : Paz e Terra, 1993.  

Pereira, Lia Valls, Notas sobre as negociações sobre os direitos de propriedade 
intelectual e de barreiras tecnicas na rodada uruguai, Rio de Janeiro, Fundação Centro 
de Estudos do Comércio Exterior, 1990  

Robert M. Sherwood, Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico / São Paulo 
: EDUSP, 1992.  

Santos, N. P. Teixeira dos, Novos rumos da propriedade intelectual, Revista da ABPI, 
no. 16 p 8 a 14 maio/jun 1995. 

Seminário sobre Código de Propriedade Industrial no MERCOSUL, Brasília, Câmara 
dos Deputados, 1992  

Silveira, Newton, A proteção internacional da propriedade industrial, RDM, nova serie, 
vol 28 n 73 p 120 a 122 jan/mar 1989. 

Soares, Guido Fernando Silva, Antecedentes internacionais da regulamentação de 
transferências internacionais de tecnologia, RDM, nova serie, vol 24 n 57 p 19 a 29 
jan/mar 1985. 

§ 1. 3. - Bibliografia Básica sobre Direito Internacional da Propriedade Intelectual 

ARANHA, José Graça,. Protocolo De Madri: Lumens Júris 

ARAÚJO, Luís Ivani De Amorim,   Direito Internacional Público   

ÁVILA, Antonio María; Urrutia,. Regulación Del Comercio Internacional Tras La Ronda 
Uruguay (Tecnos) 

BAPTISTA Luiz Olavo et alli. Direito e Comércio Internacional  RODAS. São Paulo: 

LTr. 2001 
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BARBOSA, Denis Borges. Propriedade intelectual: a aplicação do acordo TRIPs. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2003. 

BARRAL, Welber .  O Brasil e a OMC. Curitiba: Juruá, 2000,  

BARTON, John H.. International Trade And Investment Advisory Board 

BASSO, Maristela. O Direito Internacional Da Propriedade Intelectual: Livraria do 
Advogado 

BASSO, Maristela .Propriedade Intelectual na Era Pós-OMC: Livraria do Advogado 

BASSO, Maristela et alli. Direito Do Comércio Internacional: Juruá 

Basso, Maristela, O Direito Internacional da Propriedade Intelectual, Livraria do 
Advogado, Ed., Porto Alegre 2000. 

Bodenhausen, Guide to the Paris Convention, BIRPI, 1968 

BROWMLIE, Ian. Principles Of Public International Law : Clarendon Press 

CARREAU, Dominique; Flory, T.   Droit International Économíque:  LGDJ 

CARVALHO, Nuno Pires de. The TRIPS Regime Of Patent Rights  (2a. Ed): Kluwer Law 

CARVALHO, Nuno Pires de. The TRIPS Regime Of Patent Rights (1a.Ed.):Kluwer Law 

CARVALHO, Nuno Pires de. The TRIPS Regime Of Trademarks And Designs:   Kluwer 
Law 

CAVALI, Jean Génesis. Del Convenio De Berna         

CENTRE, South .The TRIPS Agreement A Guide For The South Centre 

COMBACAU, Jean .Le Droit Des Traités:   PUF 

CORREA, Carlos M. Acuerdo TRIPs    Ciudad Argentina 

CORREA, Carlos M. Implementing The TRIPS Agreement : Third World 

CORREA, Carlos M. Review Of The TRIPS Agreement: Fostering The Transfer:  Third 
World 

CORREA, Carlos M.. Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights:  Oxford  

DAS, Bhagirath Lal. The World Trade Organisation . Third World 

DAS, Bhagirath Lal.. An Introduction To The WTO Agreements  . Third World 

DEERE, Carolyn. The Implementation Game: Oxford . 

DIASCORN, Yves Le.  L'Urugay Round - Un Grand Marché De Dupes?: Ellipses 

FARIA, José Ângelo Estrella.O Mercosul: Princípios, Finalidade e Alcance do Tratado de 
Assunção. Brasília, Ministério das Relações Exteriores/SGIE/NAT, 1993, 193 p.p. 

FONSECA, Antonio. Brasil: Importação Paralela De Medicamentos  La Ley sociedad 

GARDIENER, Richard . Treaty Interpretation:The Oxford 



9 

GATT Instruments De Base Et Documents Divers  :GATT 

GUISE, Mônica Steffen .Comércio Internacional, Patentes E Saúde Pública :Juruá 

HASE, Andrés Moncayo Von. The Application And Interpretation Of The Agreement On 
:Kluwer Law 

HOUTTE, Hans Van. The Law Of International Trade Sweet & Maxwell 

HUCK, Hermes Marcelo. Sentença Estrangeira e Lex Mercatoria:   Saraiva 

ICFAI University. The  IPR Protection And TRIPS Compliance: The Icfai University.  

INESC. Acordo TRIPS :INESC 

JACKSON, John H.; Sykes, Alan .  Implementing The Uruguay Round:                        
Clarendon Press 

JUNIOR, Durval De Noronha Goyos. GATT, Mercosul & Nafta Observador Legal 

 KRAUS, John ..The GATT Negotiations  International 

 LADAS, Stephen P.   Patents, Trademarks, And Related Rights  Harvard 

Lipner, Seth E. The Legal And Economic Aspectas Of Gray Market Goods : Quorum 
Nooks 

Masouyé, Guide to the Berne Convention, WIPO, Genebra, 1978 

Massouyé Guide. To The Berne Convention :  WIPO 

MATSUSHIA, Mitsuo; Schoenbaum.The Word Trade Organization, Oxford 

McGOVERN, Edmond. Internacional Trade Regulation: Exeter Globefiel 

NASCIMENTO, Maria Luiza Justo. A Incorporação Das Normas Do Mercosul Aos 
Ordenamentos:Juruá 

NELSON, Jon O. International Patent Treaties: Oxford Universit 

OLIVEIRA, Marcos H. C.Org. Seminário Internacional Patentes, Inovação e Desenv: 
Scriptorio 

PACIFICO, Andrea Pacheco.Os Tratados Internacionais e o Direito Constitucional :Brasília 
Jurídica 

PENROSE, Edith T. La Economia Del Sistema Internacional de Patentes: Siglo Veintiuno 

Penrose, Edith, La Economia del Sistema Internacional de Patentes, Ed. Siglo Vinteuno, 
México, 1973 

PEROTTI, Alejandro Daniel. Mercosul-Institucional: Estrutura Internacional : La Ley   

PIMENTEL , Luiz Otávio.Direito Internacional e da Integração Fundação:Boiteux 

PIRES, Adilson Rodrigues.Práticas Abusivas No Comércio Internacional :Forense 

REMICHE, Bernard; Kors, Jorge A. Kors. L'Accord ADPIC: Dix Ans Aprés Larcier 
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ROSS, Julie Chasen; Wasserman,J. Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights: 
Kluwer Law 

SICHEL, Ricardo. Das Gemeinschaftspatentübereinkommen Und TRIPS :Lit Verlag 

WIPO .The Results Of The Uruguay Round : WIPO 

WIPO. Guide To The International Registration Of Marks: WIPO  

WIPO. Implications Of The TRIPS Agreement On Treaties Admininistered by 
WIPO:WIPO 

WTO. The WTO Dispute Settlement Procedures :WTO 

ZHANG, Shu . De L'ompi Au GATT :Litec 

ZUCCHERINO, Daniel R.; Mitelman, Marcas Y Patentes En El GATT,: Abeledo-Perrot 

 

Seção 2 - A Internacionalização da Propriedade Intelectual  

§ 2.   - Porque internacionalizar o sistema? 

Se há um sistema de propriedade dos bens intelectuais, ele deve ser, necessariamente, 
internacional. Este postulado é particularmente claro no que toca à proteção da 
tecnologia 5. O país que concede um monopólio de exploração ao titular de um invento 
está em desvantagem em relação aos que não o outorgam: seus consumidores sofreriam 
um preço monopolista, enquanto os demais teriam o benefício da concorrência, além de 
não necessitarem alocar recursos para a pesquisa e desenvolvimento. 

De outro lado, a internacionalização da propriedade da tecnologia tem a vantagem de 
racionalizar a distribuição física dos centros produtores. Se em determinado país a nova 
tecnologia pode ser melhor explorada com a qualidade da mão-de-obra local, com o 
acesso mais fácil ao capital financeiro e à matéria-prima, para produzir bens que serão 

                                                

5 O modelo econômico que justifica o Sistema Internacional de Patentes ora em vigor parece ser o seguinte: há países 
mais habilitados à produção de tecnologia e outros mais propensos a outras atividades, como produzir matérias-
primas ou alimentos. Essa habilitação à produção de tecnologia derivaria da concentração de capital, do talento 
natural da concentração industrial, ou das características de mercado interno. Tais países teriam melhores condições 
ou mais ativa produção de tecnologia e, para garantir seu investimento e o fluxo continuado de criação tecnológica, 
precisariam expandir seu mercado, de forma a incluir também a área internacional. A divisão natural, racional do 
trabalho propiciada pelo Sistema Internacional de Patentes, levaria à existência de países onde a tecnologia seria 
gerada e países compradores dos produtos (ou dos produtos frutos dos processos) patenteados. Tal sistema traria 
benefícios para todos. A fabricação do produto patenteado, vendido em escala mundial, teria seus custos minorados 
pelas economias de escala; a racionalidade dos investimentos estaria assegurada pelo processamento mais próximo 
das fontes de matéria-prima. Evitar-se-iam as irracionalidades resultantes de nacionalismos e da política econômica 
de cada país. Note-se que esse modelo é particulamente útil para os países de pequeno mercado interno. Na verdade, 
um mercado como o americano satisfaz, via de regra, as necessidades de retorno do investimento em tecnologia. De 
outro lado, as nações desenvolvidas, vão progressivamente se convertendo de produtoras de bens a produtoras de 
idéias, transformando-se de geradoras de produtos em geradoras de tecnologia, e o Sistema Internacional de Patentes 
é indispensável a este processo. (Trancrevo aqui do nosso Atos Internacionais relativos à Propriedade Industrial, in: 
Revista de Direito Nuclear, 1981). 
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vendidos, com exclusividade, em todo mundo, o preço e a qualidade serão os melhores 
possíveis 6. 

São estes os postulados que 7 se deduzem da Convenção (da União) de Paris para a 
Proteção da Propriedade Industrial, assinada em 1883 8. O mesmo ocorre, mutatis 

mutandi, no tocante a marcas, cujo surgimento como direito de propriedade industrial é 
contemporâneo à internacionalização do fluxo de comércio de bens produzidos pela 
indústria de transformação 9.  

A internacionalização do Direito Autoral é fenômeno quase tão antigo quanto o da 
Propriedade Industrial. A Convenção de Berna data, como a de Paris, do século XIX, e 
tem sido o centro das discussões sobre a padronização dos direitos autorais desde então. 

§ 3.   - O que acontece quando se internacionaliza 

Como mencionamos acima, tivemos uma lei de patentes desde 28 de abril de 1809, um 
Alvará de D. João VI aplicável somente ao Estado do Brasil, o que nos coloca como 
uma das primeiras nações, no mundo, a ter uma legislação sobre o tema. 

Na série de leis que se sucederam a de 1809, é especialmente importante sublinhar a 
relação entre a inventiva nacional e o capital estrangeiro. Sob a lei de 28 de agosto de 
1830, na prática só ao inventor nacional era deferida a patente; se ficasse provado que o 
inventor havia obtido, pelo mesmo invento, patente no exterior, a concessão brasileira 
ficaria nula 10.  

Vimos também que para os “introdutores de indústria estrangeira”, ou seja, quem se 
estabelecesse no Brasil com tecnologias novas para o país, a lei previa um subsídio, não 
um monopólio; mas nunca foi votada verba necessária, o que levou os ministros da área 
a passar a conceder verba necessária, o que levou os ministros da área a passar a 
conceder patentes a estrangeiros, ad referendum do Poder Legislativo.  

                                                

6 "L'ordre technologique modifie l'ordre juridique, et l'on peut dire à ce titre qu'il produit du droit comme n'importe 
quel autre élément de l'ordre social." Marie-Angèle Hermitte, L'autonomie du droit par rapport a l'ordre 
technologique, in Ordre juridique et ordre technologique, Cahiers S.T.S., Ed. du CNRS, nr. 12, 1986.  

7 Como nota Edith Penrose, La Economia del Sistema Internacional de Patentes, Ed. Siglo Vinteuno, México, 1973. 

8 Em 1873, o Império Austro-Húngaro promoveu uma exposição internacional em Viena. O Governo dos Estados 
Unidos, porém recusou-se a participar do evento: não iriam apresentar seus inventos porque não haveria, para eles, 
proteção. Não estava ainda criado o Sistema Internacional de Patentes e não havia, à época, sequer um sistema 
específico de proteção dos inventos remetidos às exposições internacionais. O protesto do Governo americano gerou, 
ou, pelo menos, alimentou o argumento dos industriais e dos advogados em favor de um Tratado Internacional que 
instituísse um Sistema Internacional de proteção à tecnologia. Após uma Conferência Diplomática preliminar em 
Paris em 1878, começaram as discussões que vieram a gerar, em 1883, a Convenção de Paris. Note-se que a 
convenção de Paris é um dos mais antigos atos internacionais de caráter econômico multilateral que existem no 
mundo; sobreviveu a duas Guerras mundiais, e persiste até hoje. Atos Internacionais..., op. cit. 

9 "By the mid XIX Century, probably as a result of improved transportation technologies, the protection of 
trademarks became a internationally accepted need. Now property was sought for names and figurative signs, 
attached to the products of a business activity whereby the quality of the goods (and later the excellency of the 
services) could be publicly communicated", D.B. Barbosa Developing new technologies: A changing intellectual 
property system. Policy options for Latin America., SELA, (1987)  

10 Apesar de aparentemente superada neste momento, ainda subsiste a discussão: deve-se conceder patentes aos 
estrangeiros? Os partidários da vedação aos estrangeiros lembram que a patente é em tais condições simultaneamente 
impede a pesquisa local, o desenvolvimento industrial e a capacidade exportadora. Vide, a propósito, Bernard 
Remiche, Le rôle du système des brevets dans le développement, Lib. Techniques (1982), pg 190. 
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As marcas não passaram por este tipo de evolução. Até 1875, não havia qualquer 
legislação tratando do assunto e, quando a Convenção entrou em vigor, apontaram-se 
uma série de modificações necessárias para compatibilizar a norma interna ao novo ato. 
A falta de legislação quanto a marcas talvez estivesse sendo suprida até então pelo uso 
dos nomes de empresa, nas condições do Código Comercial: o primeiro caso conhecido 
de contrafação de marcas data de 1873, e se refere a uma indústria baiana de rapé. 

Quando terminaram as negociações da Convenção de Paris, já havia no Brasil uma nova 
lei, tão afeiçoada aos fluxos tecnológicos internacionais que nenhuma adaptação se 
precisou fazer após a assinatura do tratado. O resultado foi imediato: enquanto nos oito 
anos finais da lei de 1830 foram concedidos 434 privilégios (33% de estrangeiros em 
1882), nos oito anos da lei de 1882 o foram 1 mil 178 (66% de estrangeiros em 1889) 11.  

§ 4.   - O tempo do questionamento: a nova ordem econômica 

§ 4. 1. - A Nova Ordem Econômica Mundial 

Nossa história do “desenvolvimento” como um tema internacional se inicia na 
Conferência de Bandoeng, em abril de 1955 e se prolonga com a primeira reunião dos 
países não-alinhados - que se concretizaria no Grupo dos 77 - em Belgrado, em 
setembro de 1961.  

A primeira Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento 
(UNCTAD) se reúne em 1964 e o primeiro impacto do tema na comunidade 
internacional se dá com a criação, em 1965, no GATT, de um capítulo especial para os 
países em desenvolvimento (assinado em 08/02/65). Surge a chamada Carta do Grupo 
dos 77 em 1967, numa reunião realizada na Argélia e é cunhada a expressão "Nova 
Ordem Econômica Internacional" numa Resolução da ONU datada de 1974, a partir da 
qual foi iniciado um programa de ação para sua instauração (Res. 3201 (5-VI) e 3203 
(5-VI)). 

O grande dogma da Nova Ordem era o direito ao exercício da soberania econômica 
conferido aos Estados: “Cada Estado detém e exerce livremente uma soberania inteira e 
permanente sobre todas suas riquezas, recursos naturais e atividades econômicas, 
inclusive a posse e o direito de as utilizar e de delas dispor”12. Deste direito reconhecido 
universalmente, resultou que os países em desenvolvimento - que ainda não teriam tido 
acesso pleno à soberania econômica - fossem beneficiados pela aplicação dos princípios 
de não –reciprocidade 13 de tratamento preferencial 14 e de medidas diferenciadas para 
promover seu próprio desenvolvimento.  

                                                

11  Parecia, aos olhos de então, justificado o ponto-de-vista do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras 
públicas de 1876, ao propor a elaboração da nova lei: "Nação nova, dotada de grandes e variados elementos de 
riqueza, oferecendo tantas facilidades para a aquisição dos meios de subsistência, o Brasil não pode contar tão cedo, 
para o progresso de sua indústria, com o espírito de invenção que, como é sabido, somente na luta da necessidade 
contra os elementos econtra condições de vida e estímulos para seu desenvolvimento." 
12 Segundo a Carta dos Direitos , mais e Deveres Econômicos dos Estados, adotada pela Assembléia Geral da 
ONU em 12/12/74, Art. 2º, Par. 1º. 

13  GATT, Art. XXXVI. Os países desenvolvidos não exigiriam reciprocidade na redução de tarifas e outras 
barreiras, em favor de países em desenvolvimento. 
14  O Sistema Geral de Preferências, em 1968, criou, no GATT, esta noção de tratamento preferencial, que foi 
ratificado pela Rodada Tokyo, em 1979. Também em 1979, foram adotadas as medidas de salvaguarda para os fins de 
desenvolvimento, doc. MTN/FR/W/20/Rev. 2.2B.  
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A primeira e - até recentemente - única repercussão que tal movimento teve no campo 
da Propriedade Intelectual foi a inclusão de capítulo especial também na Revisão de 
Paris, de 1971, da Convenção de Berna para a proteção do Direito de Autor. Mas, nos 
anos 60 a 80, o tema esteve estava em ebulição tanto no campo da transferência de 
tecnologia como na Propriedade Industrial. 

No campo do direito da propriedade intelectual, tal cânone se expressava numa política 
voluntarista e reformadora, que implicava a intervenção direta na economia 
internacional, com vistas a compensar as desigualdades de fato a partir da atribuição de 
maiores direitos aos Estados fracos e maiores deveres aos Estados fortes 15. 

Um dos grandes marcos desses tempos era o Código de Conduta para a Transferência de 
Tecnologia, negociado desde 1974 no contexto da UNCTAD 16. O Código não se 
propunha a ser um tratado, mas um exemplar daquela entidade singular do Direito 
Internacional Público que é a soft law: um Ato Internacional em que países signatários 
participariam como Estados, mas no qual não haveria força vinculante no sentido 
jurídico. A Nova Ordem Econômica Internacional era, como já apontado, cooperativa e 
altruísta. 

A proposta do Código de Conduta era modesta em suas proposições. Definia o que era 
tecnologia, o conjunto de práticas restritivas a serem condenadas nas transações de 
transferências de tecnologia e quais os propósitos de sua transferência; também previa 
as garantias que um contrato de tecnologia deveria incluir em favor do adquirente. 

O Código nunca saiu da mesa de negociações. Em primeiro lugar, porque a noção de 
abuso de poder econômico (elemento essencial do Código) aparentava ser inteiramente 
diferente nos países desenvolvidos de economia de mercado e nos países em 
desenvolvimento. Para os países desenvolvidos de economia de mercado, abuso do 
poder econômico significava o exercício de restrições à liberdade de concorrência.  

As penas do direito antitruste estariam reservadas às limitações à concorrência: o 
exercício do monopólio, o aumento dos preços, a imposição de condições para a 
revenda do produto configurariam práticas lesivas ao inalienável direito de se ter 
concorrência no mercado. Para os países em desenvolvimento, a idéia de abuso 
econômico era outra. Os países do Terceiro Mundo propunham que as restrições 
resultantes do comércio de tecnologia não fossem consideradas pelo ângulo estrito das 
limitações à concorrência, mas sim do ponto de vista da proteção e do desenvolvimento 
da indústria nacional, seja com o auxílio, seja a despeito da concorrência 17 . 

O segundo ponto de conflito que tolheu o Código foi a situação especial que os países 
desenvolvidos de economia de mercado (o então chamado grupo B) entendiam haver e 
os países em desenvolvimento (o grupo dos 77) recusavam existir no tocante às 
restrições impostas entre matriz ou controladora e subsidiária ou filial. O raciocínio do 

                                                
15  REMICHE, B. (1982) Le Rôle du Système des Brevets dans le Développement. Lib. Techniques, p. 353. 
Ver, também, Hiance & Plasseraud (1972:274 e ss.), que comenta mais um exercício abandonado em curso: o da 
proposta sueca de uma Convenção sobre Licenças de Patentes. 

16  O Código nasceu nas chamadas "Pugwash Conferences on Science and World Affairs", de uma minuta 
apresentada em 15/7/74 pelo Representante Permanente da Argélia junto à UNCTAD. Ver Finnegan (s.d.:63); 
Council of the Americas (1976); Bizec & Daudet (1980). 
17  "Another difference in viewpoint between the developed and developing countries is that industrialized 
countries and transnationals look upon successful technology as a commodity, whereas the developing countries 
apparently look upon successful technology as having a unique status that amounts to something other than, or more 
than, a commodity" (Finnegan, s.d.:59). 
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Grupo B era de que é impossível conceber restrição à concorrência no caso de empresas 
sob o mesmo poder de controle 18. 

Os países em desenvolvimento, porém, consideravam que o uso de sua mão-de-obra, de 
suas matérias-primas e do seu mercado implicava, necessariamente, assumir um 
compromisso perante a comunidade, que superaria o vínculo interno natural do grupo 
econômico. Assim, as restrições, em princípio inócuas no contexto sem concorrência 
das empresas sob mesmo controle, seriam inaceitáveis numa análise de interesse social. 

A idéia da repressão ao abuso do poder de controle existe como doutrina legal no Brasil 
19, talvez como uma proposta consciente de compromisso entre os ideais da economia 
de mercado e a necessidade vital do desenvolvimento. Este é, porém, um acordo difícil 
que, no nível internacional, impediu o sucesso do Código e, com ele, da regulação 
consensual do Comércio de Tecnologia. 

Por volta de 1985, nada mais restava deste movimento - expressivo, mas fraco - dos 
países em desenvolvimento que, tentando assegurar que o comércio internacional de 
tecnologia atendesse aos interesses nacionais e aos propósitos da economia nacional, 
procurava extrair dos grupos econômicos transnacionais o compromisso de usar seu 
poder econômico no sentido favorável à economia e ao interesse nacionais. 

A idéia da Nova Ordem Econômica Internacional, que figurava com enorme ênfase no 
preâmbulo da Minuta do Grupo dos 77 do Código de Conduta, também inspirava 
claramente a iniciativa da Revisão da Convenção de Paris. A Revisão nasceu de uma 
proposta de 1974 da Índia, que então não participava da Convenção de Paris, mas era 
membro da OMPI 20.  

A insatisfação dos países em desenvolvimento era um velho tema de discussão . Muito 
antes da intervenção brasileira em 1961, já se argumentava que o princípio de não -
discriminação da Convenção somente interessava aos exportadores de propriedade 
industrial. A Convenção era a carta de direitos dos proprietários de patentes destinada, 
antes de tudo, a precisar e preservar os direitos dos interessados 21 

No plano jurídico, a Convenção era criticada por se basear na velha noção romana do 
direito de propriedade - noção que estendia ao proprietário o direito ao abuso da 
propriedade -, o que reforçava os privilégios dos titulares de patentes (Zorraquim, 
1975:75). 

Os países em desenvolvimento queriam modificar a Convenção nos seguintes pontos 
(Remiche, 1982:381 e ss): 

a) Tratamento nacional - ao invés do velho princípio de igualdade entre o 
nacional e o estrangeiro, que fosse permitido tratamento preferencial em favor dos 
países em desenvolvimento; 

                                                
18  O raciocínio que ampara este tipo de conflito entre racionalidade empresarial e desígnios nacionais foi 
particularmente bem expresso por Joel Davidow, (em conversa com um dos autores deste trabalho durante a sessão 
de negociação do Código realizada em novembro de 1979): "O capital estrangeiro traz benefícios ao país onde é 
aplicado. Ubi beneficium ibi onus - entra investimento, sai controle". 
19  A expressão deste princípio encontra-se no Art. 117 da Lei das Sociedades Anônimas, Lei 6404 de 
15/12/76, um dispositivo que considera abuso de poder de controle o fato de a controladora levar a empresa para 
objetivos e fins contrários aos interesses nacionais e à economia nacional. 
20  Resolução da Assembléia Geral 3362 (S-VIII), ponto III.3, de 18/9/75. 
21  Le régime international des brevets: revision de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété 
Industrielle, Doc. UNCTAD TD/B/C.6/AC 3/2, jun. 1977, p. 4. 
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b) Direito de propriedade - que o prazo de propriedade fosse mais longo para os 
inventores dos países em desenvolvimento;  

c) Independência das patentes - que o princípio de cada patente nacional ser 
independente de todas as demais fosse moderado no caso dos países em 
desenvolvimento, para que estes pudessem considerar automaticamente nulas as 
patentes correspondentes àquelas dadas por nulas em outros países;  

d) Licença obrigatória e caducidade - que fossem modificados, em favor dos 
países em desenvolvimento, os critérios impostos a partir da revisão de 1934 que 
dificultam a caducidade da patente por falta de uso; 

e) Importação de produtos fabricados com o processo patenteado - disposição 
típica da versão de 1967, o dispositivo dá ao titular de uma patente de processo o poder 
de impedir a importação de produto fabricado no exterior, segundo aquele processo. Os 
países em desenvolvimento queriam a aplicação da teoria do esgotamento dos direitos. 

Com a constituição de um comitê de estudos em 1975, iniciou-se um processo de 
entendimentos multilaterais, em nível técnico, que levariam à preparação do texto final 
para a Conferência Diplomática, em 1980. Neste processo, grande parte das 
reivindicações foram abandonadas. Como princípio do trabalho, o comitê estabeleceu 
seus principais objetivos: a) conseguir equilíbrio razoável entre o direito dos titulares de 
patentes e o objetivo de desenvolvimento; b) promover o uso efetivo das patentes; c) 
melhorar a criação e a transferência de tecnologia para os países em desenvolvimento; 
d) controlar os abusos do sistema. 

De 1976 a 1979, uma comissão intergovernamental preparatória elaborou os 
documentos básicos da Conferência. Numa série de negociações difíceis, o grupo dos 77 
deixou de lado suas exigências talvez mais radicais, para concordar com o que parecia 
realisticamente possível: um regime especial para os países em desenvolvimento, pelo 
qual se poderia terminar com a patente por desuso, mesmo sem prévia licença 
obrigatória (como ocorria em 1925, e ainda ocorre no Brasil). Em certos casos, poderia 
haver licença obrigatória da patente mesmo antes da sua concessão . Além disso, como 
medida genérica, conseguiu-se que a licença obrigatória passasse a ser exclusiva. 

Para conseguir isto, e por algumas concessões sem maior importância 22 o grupo dos 77 
daria ao grupo D (países socialistas da Europa) os votos necessários para incorporar à 
convenção o tipo de propriedade estatal sobre a tecnologia que usavam na época (o 
certificado de autor), em status igual ao das patentes. Além disso, propiciaria a alguns 
países europeus (basicamente a França) o fortalecimento do esquema de proteção às 
indicações de origem, importantes para queijos, vinhos e congêneres. Assim, para 
conseguir o que já lhe era devido há muito, o Terceiro Mundo negociou um 
compromisso político bastante realista. 

Em fevereiro de 1980, porém, a primeira grande vitória do Terceiro Mundo no campo 
da tecnologia esvaiu-se sob seus pés. Os países desenvolvidos de economia de mercado 
(basicamente os EUA) não quiseram sequer começar a discutir a revisão23. 

                                                
22  Na prática, era o regime da revisão de Haia, da qual o Brasil já se beneficiava à época. Para ele, o exercício 
era, assim, meramente político 
23  Toda a sessão da conferência diplomática foi gasta numa contenda estéril sobre a maioria de votos 
necessários para chegar a uma decisão . Só se fugiu ao fiasco absoluto pela hábil interferência do chefe da delegação 
brasileira, Embaixador Miguel Osório de Almeida, atingindo-se, à undécima hora, um compromisso difícil e algo 
artificial, mas o único possível para a continuação do espetáculo do entendimento multilateral. 
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A hora não era propícia. Depois de cinco anos, o Código de Conduta de Transferência 
de Tecnologia aproximava-se do impasse definitivo; em inúmeras negociações 
similares, o mesmo acontecia. Desde então, o diálogo Norte/Sul, que já estava faisandé, 
deteriorou-se por completo, chegando no nível mais baixo possivelmente na conferência 
da United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), realizada em 1981, 
em Nova Delhi. Nada melhorou durante a segunda sessão da Conferência Diplomática 
em Nairobi, em setembro e outubro do mesmo ano; outra sessão em Genebra, em 1982, 
foi seguida da quarta e última, no mesmo local, em 1984; em seguida, pereceu o 
exercício.  

§ 5.   - 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 
24. 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 25. 

Como medida de curto prazo, os Estados Unidos desfecharam uma ofensiva de caráter 
unilateral 26 impondo sanções de várias naturezas aos países que não se conformassem 
aos parâmetros tidos por aceitáveis 27. Igualmente, abandonando o foro tradicional das 
discussões 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 .  

                                                

24  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". 

25  Este capítulo retoma, e em boa parte, reproduz nossas ponderações anteriores sobre o tema, expressas em 
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.  

26  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". 

27  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. 
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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 
industriais28.  

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 29. O aumento de visibilidade do problema da propriedade 
intelectual resulta fundamentalmente da imposição de fortes barreiras à entrada de 
novos competidores 30. 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 31, e pelo aumento 
progressivo de custos e dificuldade de acesso a informação que anteriormente tinha 
circulação livre 32.  

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 33. 

                                                

28  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."  

29  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" 

30  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." 

31  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.  

32  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. 

33  Carlos Correa, op. cit., pg. 13 a 22. 
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A soma de todos estes fatores certamente justifica a nova postura dos anos 80’, 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 34.  

A globalização decorreria, em primeiro lugar, da homogeneização dos mercados 
discretos, pela padronização da demanda 35 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 36, 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 37. Como seria de se esperar, em praticamente 

                                                

34  Acompanharemos aqui a cuidadosa análise que faz Carlos Correa, op. cit., deste fenômeno. 

35  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. 

36  O General Agreement on Tariffs and Trade foi assinado em 30 de outubro de 1947. 

37  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 apparu et a évolué en ajoutant des catégories à celles préexistantes. Deux modèles sont alors 
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todos os casos o novo estatuto jurídico resultou em reforço da posição do titular dos 
direitos à tecnologia. 

§ 6.   - O Patrimonialismo Rampante 

O processo de patrimonialização da tecnologia se intensificou, em primeiro lugar, pela 
multiplicação dos títulos jurídicos de proteção à tecnologia 38. O surgimento de novos 
campos de inovação 39 e de novos sistemas de comercialização 40, a consolidação da 
jurisprudência dos tribunais e a uniformização regional da legislação específica 41: uma 
série de fatores conduziu à criação de direitos intelectuais inexistentes até então 42 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 43. 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 44. 

De outro lado, o reconhecimento da proteção jurídica de novas tecnologias - como as 
resultantes da engenharia genética e os programas de computador - implicou na 

                                                                                                                                          
discernables: le modèle post-révolucionnaire 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)." 

38  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".  

39  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. 

40  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. 

41  A criação de um Direito Comunitário em matéria de Propriedade Intelectual é um dos casos mais óbvios de 
uniformização regional. 

42  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. 

43  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. 

44  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". 
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dispensa de requisitos 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 45. 

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. Mas não só. Em um trabalho 
apresentado há alguns anos no Ministério das Relações Exteriores 46, versando sobre o 
impacto dos controles então impostos sobre a divulgação do conhecimento, e sobre a 
produção científica, dizíamos:  

A esta tendência patrimonialista se somaram as restrições à à difusão e uso da 
tecnologia derivadas da legislação de segurança militar ou política dos países da OECD 
47. A exportação de conhecimentos tecnológicos - inclusive os resultantes de patentes 
publicadas - passou a ser cada vez mais controlada seja com base na lei nacional 48 seja 
com base em acordos internacionais de mútua restrição 49. O acesso de pesquisadores e 
candidatos a doutorado estrangeiros a determinados segmentos da informação científica 
passou a ser mais e mais vedado 50.  

                                                

45  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 capítulo sobre proteção aos dados de testes. 

46  As barreiras ao conhecimento (in Anais do Seminário Internacional TECH90. Ministério das Relações 
Exteriores, Brasília, 1991). 

47  Sobre a questão, vide: Homer E.Moyer Jr. e Linda a. Mabry, Export Controls as Instruments of Foreign 
Policy, 15 Law & Pol'y Int'l Bus. 1 (1983); Christine Alexander, Preserving High Technology Secrets: National 
Security Controls on University Research and Teaching, 15 Law & Pol'y Int'l Bus. 173 (1983);James R.Atwood, The 
Export Administration Act and the Dresser Industries Case, 15 Law & Pol'y Int'l Bus. 1157 (1983); Daniel Marcus, 
Soviet Pipeline Sanctions, 15 Law & Pol'y Int'l Bus. 1163; Jerome J. Zaucha, The Soviet Pipeline Sanctions, 15 Law 
& Pol'y Int'l Bus. 1169; James Bierman, The 1983 Export Administration Act Legislation, 15 Law & Pol'y Int'l Bus. 
1181; Homer O. Br, Export Controls on Nonmillitary Goods and Technology: Are we penalizing the Soviets or 
ourselves?, 21 Texas Int' Law Jour. 363; Harold Livine, Technology Transfer: Export Controls versus free Trade, 21 
Texas Int' Law Jour. 373; Eric L. Hirschhorn e Joseph Tasker, Sr., Export Controls: toward a rational system for 
everyone except Toshiba, with all deliberate speed, 20 Law & Pol'y Int'l Bus. 369 (1989);Andrew P. Hurwitz, 
Failures in the interagency administration of national security export controls, 19 Law & Pol'y Int'l Bus. 537; Edward 
E.Groves, A brief History of the 1988 National Security Amendments, 20 Law & Pol'y Int'l Bus. 589 (1989). Amy L. 
Rothstein, 1988 Trade Act Amendments to the Export Administration Act: Streamlining National Security Export 
Controls in The Commerce Department Speaks 1990, PLI pg. 663; Larry E. Christensen, The Export of Technical 
data, software and their direct product in The Commerce Department Speaks 1990, PLI pg. 717. Vide também 
National Academy of Sciences, Balancing the National Interest - U.S. National Security Export Control and Global 
Economic Competion 123 (1987).  

48  Por exemplo: o Export Control Act dos Estados Unidos, 50 U.S.C. app. Par. 2401-20 (1982 & Sup IV 
1986) e o Multilateral Export Control Enhancement Amendmends, 50 U.S.C. app. Par. 2410a 0a, 2410a 0a note.  

49  Especialmente o COCOM, Coordinating Comitee, existente como um órgão informal desde 1949, extinto 
em 1994. 

50  Vide Christine Alexander, op. cit., pg 239-240: "The Government recently has sought to impose many new 
restrictions on the university studies of foreigners and on the transfers of technology developed in university research 
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Pois o monopólio informacional está sendo buscado neste instante não só no nível das 
normas jurídicas internacionais, mas também quanto à disseminação de ciência e 
tecnologia, através dos controles de exportação (cujo paradigma é o Export 
Administration Act Americano), da restrição de acesso de estrangeiros a documentos e 
seminários estritamente científicos e até pelo embargo do envio de documentos de 
patentes ao exterior. Em suma, nos últimos vinte anos, o processo de repartição de 
conhecimentos científicos e tecnológicos entre a indústria, a universidade, que 
aparentemente vinha se intensificando, sofreu considerável reversão. O tempo foi de 
recrudescimento da noção de propriedade privada e, simultaneamente, de aumento do 
controle estatal, militar e político, dos fluxos de tecnologia.  

Sem dúvida, o patrimonialismo em matéria de tecnologia cresceu ainda mais nos 
últimos anos desde quando tal texto foi escrito. Mais e mais se fortaleceram as normas 
legais, nacionais e internacionais, criando restrições à circulação do conhecimento, ou à 
sua aplicação na produção, por razões de fundo comercial. Mas o aumento das 
condicionantes políticas e militares não tomou a proporção que se vaticinava 51. O 
Direito criado neste intervalo, local ou transnacional, foi essencialmente Direito 
Privado.  

Seção 3 - A importância 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 52.  

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 

                                                                                                                                          
centers. These attempts to stem foreign use of U.S. technology reflect a serious concern that the United States is 
losing its technological edge over other countries. Seeing rival nations fast closing that gap, the U.S. government is 
engaging in defensive maneuvers to retain the existing order". 

51  Mesmo com a extinção do COCON e sua substituição por outros mecanismos (o Grupo Wassenaar) 
continua importante o controle estratégico da exportação de infomações. Vide Segall, Export Controls and Economic 
Sanctions, 31 The International Lawyer 393 (1997). A discussão ocorrida sobre exportação de softwares de 
criptografia é apenas uma instância, se bem que muito divulgada, do problema. O Acordo de Wassenaar está regulado 
no âmbito da UE pelo Regulamento (CE) n.º 1334/2000, atualizado  

52  “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) 
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tratados, acordos e convenções relativas à propriedade industrial, sem falar das normas 
internacionais de dupla tributação, que contam com dispositivos sobre a matéria 53. 
Notável, também, a estabilidade de tais instrumentos, ativos, em sua maior parte, por 
décadas, alguns por mais de uma centena de anos 54 

Desde então, entrou em vigor o Acordo sobre os aspectos da Propriedade intelectual 
relativos ao Comércio (TRIPs), no âmbito da Organização Mundial do Comércio 55 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 56, 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 

                                                

53  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).  

54  “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.) 

55  Foi rejeitada pelo Congresso Nacional uma série de Acordos de Proteção e Promoção de Investimento 
(APPIs) que dispunham 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, . 

56 Conferência Diplomática sobre certas questões de direito autoral e direitos conexos, dezembro de 1996.  
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tecnológicas de proteção, do direito de distribuição e de locação de software, obras 
cinematográficas e fonográficas; e o Tratado de Direitos Conexos (PPT) 57.  

Estão em vigor no Brasil, da safra mais recente de tratados, o Tratado de Cooperação 
em Matéria de Patentes. (PCT), de 19/06/1970, Dec. 81742 de 1/05/1978, Acordo sobre 
a Classificação Internacional de Patentes, de 3/1971, Dec 76472 de 17/10/1975. 
Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas (Revista), de 
24/07/1971, Dec. 75699 de 06/05/1975; Protocolo Anexo 2 à Convenção Universal 
sobre o Direito do Autor, revisada em Paris, em 24/07/71, Relativo à Aplicação da 
Convenção às Obras de Certas Organizações Internacionais, Dec. 76905, de 
24/12/1975; Protocolo Anexo 1 à Convenção Universal sobre o Direito do Autor, 
Revisada em Paris, Relativo à proteção das Obras dos Apátridas e dos Refugiados de 
24/07/1971, Dec. 76905, de 24/12/1975; Convenção Universal sobre o Direito do 
Autor (Revisada) , de 24/07/1971, Dec. 76905 de 24/12/1975; Convenção sobre 
Proteção de Produtores de Fonogramas Contra a Reprodução não Autorizada de seus 
Fonogramas de 29/10/1971, Dec. 76906 de 24/12/1975, Emendas ao Regulamento de 
Execução Regido pelo Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), de 
14/04/1978, Dec. 523, de 18/05/1992; Tratado sobre Proteção do Símbolo Olímpico, de 
26/09/1981, Dec. 90129 de 30/08/1984; Tratado sobre o Registro Internacional de 
Obras Audiovisuais, de 18/04/1989, Dec. 972 de 04/11/1993; Convenção Internacional 
para a Proteção dos Vegetais (UPOV), de 5/9/1997, Dec. 759, de 17/04/2006.  

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. 

§ 7.   - A noção de “tratados” e de "atos internacionais" 

Com a entrada em vigor da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, em 27 de 
janeiro de 1980 58 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) 

Ressalta da definição que, para configurar um tratado - qualquer que seja seu nome - é 
necessário que, como parte, se tenha pessoa jurídica de direito público externo. Ou seja, 
que o centro de imputação de relações jurídicas seja legitimado, segundo as regras 
próprias do Direito Internacional, a contrair direitos e obrigações na esfera supraestatal 
59. 

                                                

57 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. 
58  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. A Convenção ainda não vincula o Brasil, mas, como representa 
nominalmente o direito internacional costumeiro precedente, nesta condição tem repercussões no nosso sistema 
jurídico. 
59  Não é outra a definição de Reuter, ao dizer que o tratado é uma manifestação de vontades concordantes 
imputável a dois ou mais sujeitos de direito internacional e destinada a produzir efeitos jurídicos, segundo as regras 



24 

 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 60. Do conceito distila, uma vez mais, o pressuposto da capacidade para 
ser parte no negócio jurídico, dita jus tractuum ou treaty-making power, que só é 
reconhecida aos entes sujeitos ao Direito Internacional Público.  

 Quais são tais entidades? Primordialmente, os Estados 61. Depois, os organismos 
internacionais 62.  

 Parte considerabilíssima da jurisprudência dos tribunais internacionais e nacionais 
sobre Direito Internacional Público versa sobre a existência de um Estado, capaz de 
contrair direitos e exercer obrigações, em nome próprio 63. Parece, contudo, indiscutível 
que o Estado seja o ente que se encontra subordinado direta e imediatamente à ordem 
jurídica internacional, sem qualquer outra coletividade de permeio 64. É, numa palavra, 
o ente de direito público dotado de soberania. 

Mas serão todos os atos internacionais tratados? A nomenclatura, variadíssima, de nada 
aproveita à análise 65. O que importa é fixar, mais uma vez, a noção de tratado ou 
convenção como de um ato bilateral ou multilateral, entre partes capazes segundo o 
Direito Internacional, com o propósito de produzir efeitos jurídicos 66. 

Assim, para que se tenha um tratado ou convenção, essenciais três elementos: 

a) subjetivamente, que seja celebrado entre partes que, sob o Direito Internacional, 
tenham o jus tractuum. 

b) objetivamente, que tenha por fim produzir efeitos jurídicos 67. 

c) sistemáticamente, que a matéria do acordo seja regulada pelo Direito Internacional 
Público 68 . 

                                                                                                                                          
do Direito Internacional. Paul Reuter, Introduction au Droit des Traités, Paris, Armand Colin, 1972, apud João 
Grandino Rodas, Tratados Internacionais, RT 1991, pg. 10. 
60  Direito dos Tratados, Forense, 1984, pg. 21. 
61  Rezek, op. cit., pg. 7: "O direito internacional repousa sobre o consentimento. (...) O consentimento de que 
tratamos é estatal. 

62  Ainda Rezek, pg. 8: "Não perde sua origem estatal o consentimento expresso pelo intermédio das 
organizações internacionais." Incluem os especialistas ainda no rol a Santa Sé. Que é, acredito, não obstante sua 
minimalidade, um Estado. Outros autores, como Celso Mello, op. cit., pg. 126, mencionam os beligerantes como 
titulares do jus tractuum. 
63  Por exemplo, o acórdão da Câmara dos Lordes, The Arantzazu Mendi, [1939] A.C. 256: "it seems to me 
that the recognition of a Government possessing all those attributes in a territory while not subordinate to any other 
Government in that territory is to recognize it as sovereign, and for the purposes of international law as a foreign 
sovereign state".  

64  Celso D. de Albuquerque Mello, Curso de Direito Internacional Público, Freitas Bastos, 1979, pg. 242. 
65 "O que a realidade mostra é o uso livre, indiscriminado, e muitas vezes ilógico dos termos variantes daquele que a 
comunidade universitária (...) vem utilizando como termo padrão. (...) Há referência na França a contagens que terão 
detectado nada menos que trinta e oito... " Rezek, pg. 84. 

66  Cf. Pinto Ferreira, Comentários à Constituição Brasileira, Saraiva, 1990, vol. 2º, pg. 505, citando Verdoss, 
Voelkrecht, pg. 132. 
67  Pontes de Miranda, Comentários à Constituição de 1969, Tomo II, pg. 11, falando da noção de tratados: 
"Aqui, como em todo o direito, é preciso que se forme o ato jurídico". Já Rezek, op. cit., pg. 72, enfatiza: 
"Reconhecendo que o acordo, à luz do léxico, pode significar mera sintonia entre pontos de vista, perceberemos que 
acordos existem, e se renovam, e se perfazem às centenas, a cada dia, entre os membros da comunidade internacional. 
Não convém negligenciar a possibilidade de se exprimirem formalmente acordos desta natureza. Aí não haveria 
tratados, em razão da falta do animus contrahendi, ou seja, da vontade de criar autênticos vínculos obrigacionais 
entre as partes pactuantes" 
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De outro lado, há que se entender como atos internacionais, simplesmente, os 
resultantes de manifestações de vontade oriundas de pessoas capazes a tanto, 
vinculadas, no tocante a tal manifestação, a sistemas jurídicos distintos 69.  

Presente tal conceito, conceber-se-ía a possibilidade de atos internacionais não 
integrantes da categoria de tratado ou convenção.  

Aí estariam, em primeiro lugar, os atos unilaterais 70.  

Seriam também atos internacionais (mas não tratados) os manifestados entre pessoas 
capazes segundo seus próprios direitos internos (isto é, sem capacidade específica sob o 
Direito Internacional Público), cujo poder de agir, no entanto, é reconhecido by commity 
pela comunidade dos Estados. Tais partes podem ser de direito privado ou público.  

Na mesma classificação estariam os atos não destinados a ter efeitos jurídicos, como os 
chamados gentlemen's agreements 71.  

Possivelmente poderiam ser classificáveis como atos internacionais os conduzidos não 
entre estados ou organismos capacitados ao jus tractum, mas, por exemplo, por órgãos 
de organismos internacionais. Ë esse o objetivo de nossa ponderação.  

Por fim, também aí estariam os inúmeros atos, entre quaisquer partes, públicas ou 
privadas, não regidas pelo Direito Internacional, mas por um Direito Interno qualquer. 
Como os milhões de contratos entre partes sujeitas a diferentes sistemas jurídicos, que 
se celebram a cada ano.  

                                                                                                                                          
68  Pontes, op. cit., Tomo II, pg. 12, falando ainda da competência da União quanto aos tratados: "O inciso I só 
se refere a atos de direito das gentes. Posto que sujeito de direito das gentes, pode o estado inserir-se na ordem 
jurídica interna de outro Estado, ou na sua própria, e praticar atos de direito interno com outros estados, ou com 
pessoas jurídicas intra-estatais de Direito Publico ou privado, ou com pessoas físicas. A questão concerne à natureza 
do ato, e não ao sujeito". O requisito acabou consagrado pela Convenção de Viena; vide Rezek, op.cit. pg. 78. 

69  Nota Pontes de Miranda que sob a noção de "internacional" cabem três conceitos diversos: o que se refere à 
esfera supra-estatal (em alemão ueberstaatlich), à esfera interestatal na qual cabem os tratados (zwishenstaatlich) e à 
esfera das manifestações de vontade que permeiam o âmbito de um Estado, como por exemplo, as relações de família 
e a aplicação de normas de direito estrangeiro no território nacional através dos mecanismos do Direito Internacional 
Privado. Comentários, op. cit., tomo III, pg.110. De sua parte, diz Mariângela F. Ariosi, Conflito entre tratados 
internacionais e leis internas: a opção do Judiciário brasileiro e as possíveis tendências frente aos movimentos de 
cooperação regional e globalização das relações internacionais, Pág. 497 Revista Forense – VOL. 344 Estudos e 
Comentários: “De uma forma genérica, nossa acepção de atos internacionais engloba as duas últimas categorias. Cabe 
dizer que o conceito de tratado internacional é entendido, na sua forma genérica, como qualquer ato internacional. O 
Itamarati, em sua publicação anual, Relatório, do MRE, denomina por atos internacionais qualquer tratado 
internacional, independente de seu escopo, seja este bilateral ou multilateral, assinado pelo Brasil. Não cabe aqui 
portanto, a distinção entre um tratado de geração de Direito uniforme ou um simples pacto ou nota de compromisso. 
Os tratados, grosso modo, são enfocados por um mesmo prisma, que é o princípio da pacta sunt servanda, não 
importando, para este artigo, o escopo do tratado, mas, o sentido de seu cumprimento. De fato, a existência dessa 
diferença deve também ser discutida, principalmente, porque a Constituição brasileira, de 1988, fala, em seu art. 49, I, 
em "tratados, acordos ou atos internacionais"; contudo, a supra diferenciação não deve comprometer o princípio da 
pacta sunt servanda, que afirma a obrigatoriedade dos compromissos assumidos internacionalmente pelos Estados, e 
remete, portanto, à sua responsabilidade perante a sociedade internacional. Vale ressaltar o que Grandino Rodas diz 
sobre o conceito de tratados Internacionais: "Sob o prisma do Direito Internacional, a denominação escolhida não tem 
influência sobre o caráter do instrumento. A prática, por seu turno, demonstra que, via de regra, cada termo não 
significa modalidade determinada de compromisso internacional, sendo sua utilização livre e muitas vezes não muito 
lógica". 
70  Pinto Ferreira, op. cit. pg. 505: "Os atos jurídicos interestatais bilaterais devem conformar-se à regra de 
ratificacão prevista no art. 49, I, da Constituição, porém com respeito aos atos jurídicos interestatais unilaterais (...)." 
71  Rezek, op. cit., pg. 76: "a boa essência do gentlemen's agreement: nenhum vínculo jurídico para os Estados 
em causa, mas um bem definido compromisso moral (...)". 
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§ 8.   - Competência da União 

Qual a competência privativa da União no plano internacional? Di-lo o art. 21, I da 
Carta da República: 

Compete à União: (...) I - Manter relações com os Estados estrangeiros e participar de 
organizações internacionais (...) 

Como nota José Afonso da Silva, ao fazê-lo, a União está adstrita aos princípios do art. 
4º, que estabelece os parâmetros de sua atuação na esfera internacional 72. 

É neste âmbito, e em nenhum outro, que se entende a competência do Legislativo e do 
Executivo, a seguir enunciada:  

Art. 44 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional: I) resolver 
definitivamente sobre os tratados, convenções e atos internacionais que acarretem 
encargos ou compromissos gravosos para o patrimônio nacional (...);  

Art.84 - Compete privativamente ao Presidente: (...) VII - Manter relações com os 
Estados estrangeiros (...) X - Celebrar tratados, convenções e atos internacionais, 
sujeitos a referendo do Congresso Nacional (...)".  

Quanto aos tratados e convenções (ou no dizer preciso de Pinto Ferreira, os atos 

jurídicos bilaterais interestatais), como fartamente demonstrado, a intervenção do 
Congresso é obrigatória, em qualquer hipótese. Quanto aos demais atos internacionais, 
que não convenções e tratados, não nos é possível concluir pela competência exclusiva 
do Congresso Nacional.  

Em duas notáveis passagens, a Carta enfatiza o papel da União no tocante a atos 
internacionais, outros que tratados e convenções. No art. 178 § 1º, a Constituição diz 
que "a ordenação do transporte internacional cumprirá os acordos firmados pela União", 
estabelecendo área específica em que a capacidade federal é privativa. Inútil tal 
precaução, se em todos os atos internacionais, em todas outras áreas, a União fosse ator 
necessário, por exclusão de outros entes. 

Também em disposição de grande relevância, o art. 52, V confere ao Senado o poder de 
autorizar "operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios". Ora, fossem tais 
operações "tratados ou convenções", a competência de autorização seria do Congresso, 
e não do Senado 73.  

Seriam tais operações, então, daqueles atos internacionais cuja celebração é de 
competência privativa do Presidente da República, com “referendo” do Congresso? 

                                                
72  Curso de Direito Constitucional Positivo, RT 1990, pg. 428. Note-se que não se pode extrair deste art. 4º a 
idéia de que só a União possa manter relações internacionais; já mantivemos que a própria Carta prevê hipóteses em 
que outros entes possam manter relações jurídicas com partes sitas fora do território nacional, vide A Capacidade do 
Município de Participar de Atos Internacionais (1994) (Revista Virtual da Faculdade de Direito da UERJ, 1998, 
Revista da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, no. 3 (2000)), inserido em A Eficácia do Decreto 
Autônomo, Estudos de Direito Público, Ed. Lumen Juris 2002.  

73  No que se contradita Manoel Gonçalves Ferreira Filho, que sustenta a obrigatoriedade de aprovação do 
Congresso mesmo para esses atos. Importante notar, também, que fosse privativa da União a prática ou autorização 
para a prática de todos os atos internacionais de Direito Privado pelos Estados e Municípios, a Lei 8666/93, ao dispor 
sobre licitações e contratos internacionais - sendo exatamente a fonte das normas gerais sobre o tema - teria 
certamente disposições específicas quanto a isto. 
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Certamente que não: se assim fosse, impossível a garantia da União, prevista no mesmo 
artigo, inciso VIII, eis que esta presume a alteridade: garante-se crédito alheio 74. 

Assim, da própria Constituição se depreende a viabilidade de que outros entes distintos 
da União atuem como partes ou partícipes em atos internacionais de caráter diverso dos 
tratados ou convenções. Já estudamos o tema no tocante aos estados e municípios 75; 
mas, até certo ponto, o mesmo se aplicaria quanto a órgãos de direito público externo.  

Tampouco se encontram na sistemática constitucional subsídios para a afirmação de que 
caiba à União (através do Senado, do Congresso ou do Presidente) a autoridade para 
aprovar ou controlar as relações internacionais, seja das pessoas privadas, seja das 
públicas. A competência é própria quanto aos atos interestatais, inclusive por 
participação em entes interestatais; e só se encontra controle e poder de aprovação, em 
todo texto constitucional, no dispositivo referente às operações financeiras 
internacionais.  

Certo que os atos internacionais (pelo menos os bilaterais), quando concluídos no 
âmbito da União, serão da competência negocial do Presidente da República, e 
submetidos à aprovação do Congresso Nacional. Mas disto não decorre necessariamente 
que os atos jurídicos internacionais sejam matérias exclusivas de competência do 
Congresso. 

§ 9.   - 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. Assim também, de uma forma um tanto diversa, 
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 76. 

§ 9. 1. - 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. 

                                                
74  A prática inalterada, sob várias constituições, é que Estados e Municípios sejam beneficiários de tais 
operações financeiras, como parte nos instrumentos pertinentes. Cabe lembrar que em muitos casos, é parte do 
negócio jurídico ente de Direito Internacional Público, como o BID ou BIRD. 
75  A Capacidade do Município, op. Cit.  

76 Vide A Convenção de Paris e o Direito Interno: Alguns Aspectos, Lélio Denícoli Schmidt, Revista da ABPI 27 
(1997). 
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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. 

§ 9. 2. - 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. 

§ 9. 3. - 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.  

§ 9. 4. - 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 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 
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se ter como certo que o fiel cumprimento do acordo só pode ser exigido do Estado-parte 
pelo co-pactuante. 

Por sua vez, precisa 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 77. 

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 

78. 

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. 

                                                
77  Antônio Augusto Cançado Trindade, Direito Internacional e Direito Interno: Sua Interação na Proteção dos 
Direitos Humanos, encontrado no site da PGE-SP. 
78  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.  
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§ 9. 5. - 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 
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(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 cuidando-se 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.  

§ 9. 6. - Aplicabilidade interna: a exceção dos direitos humanos 

§ 9.6.(A) Situção anterior à Emenda 45 

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 79 : 

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". 

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. 

                                                
79  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 . 
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Como vimos na seção desta obra sobre os aspectos constitucionais da Propriedade 
Intelectual (Cap. II [2] §1.2), parece assente que as exclusivas de 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” 80 

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” 81.  

Ainda que não o fossem, a jurisprudência do nosso Supremo Tribunal Federal, acima 
citada, recusa o entendimento da aplicabilidade imediata mesmo dos tratados.  

§ 9.6.(B)A questão posterior à Emenda 45 

Após a Emenda Constitucional 45, de 2004, o art. 109 da Constituição passou a incluir a 
seguinte redação: 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, 
em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 

............................................................................................................................................. 

§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da 
República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de 
tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, 
perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente 
de deslocamento de competência para a Justiça Federal. 

Não vem aqui a propósito detalhar os aspectos dessa nova perspectiva de internalização 
do Direito Internacional, objeto de estudos especializados 82.  

Mas é interessante notar que, mesmo os casos em que a incorporação do tratado, 
anterior à Emenda, não tenham cumprido o requisito de maioria da Constituição, 

                                                

80  Curso de Direito Constitucional Positivo., pp. 245/46. 

81  Comentários à Constituição, v.1, p.51. 
82  Por exemplo, Flávia Piovesan, Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 7ª ed, revista, 
ampliada e atualizada. Editora Max Limonad. São Paulo, 2006.  
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haveria a hipótese de contsitucionalização das suas disposições, naquilo em que a 
matéria fosse substancialmente de direitos humanos 83. 

A situação dos dispositivos dos tratados relativos às exclusivas da Propriedade 
Intelecual, no entanto, não seriam sujeitos a esse tipo de incorporação, que os tornassem 
superiores e imunes à revogação pela lei ordinária. Dirigimos o leitor ao Cap. II [2] 
§1.2, onde se discute a questão da natureza dos direitos relativos à Propriedade 
Intelectual, sob a ótica dos direitos humanos.  

§ 9. 7. - 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. 

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. 

                                                
83  No Recurso Extraordinário 466.343-1, o voto do Ministro Gilmar Mendes é o seguinte: "Tudo indica, 
portanto, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sem sombra de dúvidas, tem de ser revisitada 
criticamente. O anacronismo da tese da legalidade ordinária dos tratados de direitos humanos, mesmo antes da 
reforma constitucional levada a efeito pela Emenda Constitucional n° 45/2004, está bem demonstrado (...). 
Importante deixar claro, também, que a tese da legalidade ordinária, na medida em que permite ao Estado brasileiro, 
ao fim e ao cabo, o descumprimento unilateral de um acordo internacional, vai de encontro aos princípios 
internacionais fixados pela Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, a qual, em seu art. 27, 
determina que nenhum Estado pactuante "pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o 
inadimplemento de um tratado". Por conseguinte, parece mais consistente a interpretação que atribui a característica 
de supralegalidade aos tratados e convenções de direitos humanos. Essa tese pugna pelo argumento de que os tratados 
sobre direitos humanos seriam infraconstitucionais, porém, diante de seu caráter especial em relação aos demais atos 
normativos internacionais, também seriam dotados de um atributo de supralegalidade. Em outros termos, os tratados 
sobre direitos humanos não poderiam afrontar a supremacia da Constituição, mas teriam lugar especial reservado no 
ordenamento jurídico. Equipará-los à legislação ordinária seria subestimar o seu valor especial no contexto do 
sistema de proteção dos direitos da pessoa humana." (...) "Portanto, diante do inequívoco caráter especial dos tratados 
internacionais que cuidam da proteção dos direitos humanos, não é difícil entender que a sua internalização no 
ordenamento jurídico, por meio do procedimento de ratificação previsto na Constituição, tem o condão de paralisar a 
eficácia jurídica de toda e qualquer disciplina normativa infraconstitucional com ela conflitante. Nesse sentido, é 
possível concluir que, diante da supremacia da Constituição sobre os atos normativos internacionais, a previsão 
constitucional da prisão civil do depositário infiel (art. 5º, inciso LXVII) não foi revogada pela ratificação do Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de 
San José da Costa Rica (art. 7º, 7), mas deixou de ter aplicabilidade diante do efeito paralisante desses tratados em 
relação à legislação infraconstitucional que disciplina a matéria, incluídos o art. 1.287 do Código Civil de 1916 e o 
Decreto- Lei n° 911, de 1º de outubro de 1969." 



34 

§ 9. 8. - 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. 
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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.  

§ 10.  - 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 84. 

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.”85 

                                                
84  Vige, no entanto, o Tratado Pan-Americano sobre Direito dos Tratados, conforme o decreto n. 18.956 – de 
22 de outubro de 1929. 

85  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 
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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 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 

                                                                                                                                          
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. 
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que resulta do Direito Interno (“a não ser que o contexto imponha interpretação 
diferente”). 

§ 10. 1. - 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 86.  

§ 10. 2. - As normas dos tratados e seus destinatários 

Um ponto de especial relevância é a natureza das normas convencionais, quanto a seus 
destinatários 87: 

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,  

� 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,  

                                                
86  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". 

87  Bodenhausen, Guide to the Paris Convention, BIRPI, Genebra, 1967, p. 10 e seg. 
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� 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 88.  

Seção 4 - 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” 89. Foi ela revista já sete vezes: em 1891, em Madri; 
em 1900, em Bruxelas; em 1911, em Washington; em 1925, em Haia, em 1934, em 
Londres; em 1958, em Lisboa; em 1967, em Estocolmo (em vigor no Brasil desde 1992) 
e teve novo processo de revisão iniciado em 1980, em Genebra, e jamais findo 90. 

§ 10. 1. - Da história da CUP 

Em 1873, a Áustria promoveu uma exposição internacional; deveriam os expositores 
apresentar seus inventos. Os Estados Unidos, porém informaram ao governo austríaco 
que não iriam expor quaisquer inventos porque não haveria para eles, proteção jurídica. 
Inexistindo à época o Sistema Internacional de Patentes, nem mesmo se concebia um 
sistema específico de proteção dos inventos remetidos às exposições internacionais. O 
protesto do Governo americano gerou, ou, pelo menos, alimentou o argumento dos 
industriais e dos advogados em favor de um Tratado Internacional que instituísse um 
Sistema Internacional de proteção à tecnologia. 

                                                

88  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.  

89  Decreto 75.572 de 08/04/1975. 

90  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. 
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Para levar a cabo tal projeto, promoveu-se, 1878, uma Conferência em País; em 1880, 
começou a parte substantiva das discussões que vieram gerar, em 1883, a Convenção de 
Paris. Note-se que a Convenção, um dos mais antigos atos internacionais de caráter 
econômico multilateral que existem no mundo, sobreviveu a duas Guerras mundiais e à 
constituição da Organização Mundial do Comércio, e persiste até hoje 91.  

§ 10. 2. - O papel brasileiro na CUP 

§ 10.2.(A)O Conde 

Em fevereiro de 1981, como assessor jurídico da delegação brasileira à Conferência 
Diplomática para negociação do novo texto da Convenção de Paris, fui enviado pelo 
Embaixador Miguel Osório de Almeida a esquadrinhar todas as reuniões anteriores, 
desde 1878, para determinar se em alguma delas tinha-se decidido por outro voto que 
não o  de unanimidade. 

Inevitável, neste contato com os originais de um tratado centenário, acabei encontrando 
a assinatura do representante brasileiro à Conferência de 4 de novembro de 1880: “M. 
Le Comte de Villeneuve...” Não conhecia a pessoa, e o título francês me soou como 
estranho, um incompreensível personagem estrangeiro numa negociação dos interesses 
nacionais. Talvez devesse ter lido mais Gama Cerqueira, que indica que o signatário era 
nosso Embaixador na Bélgica.  

Em 2003, revendo o catálogo da nossa Biblioteca Nacional numa pesquisa profissional 
sem nenhuma relação com o assunto, o Conde reaparece por acaso, como autor deste 
Relatório. Entre complicações várias, foram meses para copiar em microfilme a obra 
rara. 

Júlio Constancio de Villeneuve, Conde de Villeneuve, nasceu em Santa Teresa, Rio de 
Janeiro em 1834 e morreu em 1910. Assim, brasileiro, sem sombra de dúvida, pelo jus 
soli. Era, sim, filho do francês Junius de Villeneuve (1804-1863) e de D. Sophie 
Villeneuve. Como o pai, foi proprietário do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, por 
mais de 40 anos, tendo herdado o jornal, com a morte do pai, a 5 de agosto de 1863. 
Casou-se com Ana Maria Cavalcanti de Albuquerque. No Burke’s Peerage nota-se 
como descendente do casal Julie, nascida em 14 de maio de 1859, morta em 27 de 
agosto de  1930. 

 Novo ainda, criança, Jules lança em 1837 uma revista ilustrada denominada Museo 
Universal , na qual colabora Agostini como chargista.  Torna-se Diretor-redator do 
Jornal do Commercio, um dos mais importantes jornais do Brasil 

 Assis Chateaubriand afirma: 

- Foi sob os Villeneuve, o primeiro, Junius, e o segundo Jules, que o Jornal do Commercio 
atingiu o grande, o colossal prestígio que contrastava com o de qualquer outro poder no 
Império. Tato, finura, circunspecção, independência moral e material, sendo do momento 
histórico, os Villeneuve possuíam todas as qualidades para dar ao Jornal do Commercio o 
papel extraordinário que ele teve na formação política e constitucional da nacionalidade. 

Em 1840, o primeiro Villeneuve naturalizou-se brasileiro, mas em 1844 foi para a 
França, deixando o jornal aos cuidados de Francisco Antônio Picot. Viajando com a 
mulher, Sofia, Juinus ia educar os filhos, Edmundo Antonio Constâncio, (mais tarde 

                                                

91  Vide, em relação a todo este capítulo, a obra básica de Bodenhausen, acima citada. 
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tenente de Zuavos do exército francês, morto em 1855, no assalto à torre de Malakoff, 
na guerra da Criméia) e Júlio Constâncio. 

A Conferência de 4 de novembro não foi a única missão diplomática de Júlio 
Constâncio. Do mesmo autor, consta um “Relatório sobre a Exposição Universal de 
1867, redigido pelo secretário da commissão brazileira Julio Constancio de Villeneuve e 
apresentado a Sua Magestade O Imperador pelo presidente da mesma commissão, 
Marcos Antonio de Araujo. Tomo primeiro e Tomo segundo. Paris, Typographia de 
Julio Glaye, 1868”. 

Manuel Buarque de Macedo, o Ministro a quem o relatório foi dedicado, era Bacharel 
em Matemática e Doutor em Ciências Políticas e Administrativas. Nasceu em 
Pernambuco em 1837, faleceu em 1881, em Minas Gerais. Foi Nomeado em 28-3-1880 
no gabinete presidido pelo conselheiro José Antônio Saraiva. Lê-se no Jornal "Arauto 
de Minas" de 03 de setembro de 1881: - 

 "O dia 29 de agosto de 1881, que prometia flores e regozijo público, amanheceu trazendo-
nos apreensões tristes e fundos receios pela saúde do Ministro da Agricultura, Conselheiro 
Manoel Buarque de Macedo. Durante a viagem o Conselheiro Buarque queixava-se de leve 
indisposição que se agravou na demora dentro do túnel do Cazal, motivada por desarranjo 
na locomotiva que comboiava o trem. Em Sítio (cidade de Antônio Carlos) quiseram os 
seus amigos que ele tomasse um trem para Barbacena, afim de medicar-se. Não atendeu aos 
conselhos pelo desejo de conhecer a famosa cidade de São João del Rei e de tomar parte 
nas festas da inauguração de uma estrada de ferro, filha do patriótico esforço de uma 
população ávida de progredir. 

Chegado que foi o termo da viagem, seguiu com o Ministro da Marinha para a casa de D. 
Maria Thereza Baptista Machado, à Rua Municipal, 36 (local onde originou-se a atual 
Escola Maria Tereza), onde lhes haviam sido preparada hospedagem e logo recolheu-se ao 
leito, sendo-lhe prestados os primeiros cuidados médicos pelo Conselheiro Lima Duarte, 
pelo Dr. Azevedo Lima e pelo Dr. Baptista dos Santos. Às quatro horas da manhã agravou-
se o incômodo, reputando os médicos assistentes como gravíssimo o estado do enfermo, 
sendo convocada uma conferência, convidados para ela os Drs. Cassiano Gonzaga, 
Lazarini, Souza Fontes e Mourão, que diagnosticaram: - congestão pulmonar de origem de 
uma lesão cardíaca. 

Às cinco horas da manhã o Imperador Pedro II visitou o seu Ministro pela primeira vez, e 
às nove horas voltou encontrando-o "in extremis", pelo que lembrou a presença de um 
padre, sendo chamado o Cônego Antônio José da Costa Machado, vigário da Paróquia, o 
qual ministrou ao doente os últimos sacramentos da Igreja Católica. Pouco depois expirava 
o grande Ministro. Às cinco horas da tarde foi conduzido o cadáver, com extraordinário 
acompanhamento a um carro fúnebre da Oeste, que o transportou com destino à Corte. 

Foram suspensos todos os festejos. Era a deferência significativa de um povo civilizado 
diante do cadáver de um hóspede ilustre." 

 A história consagra o ministro por um evento interessante: a  28 de março de 1880, 
nomeia Machado de Assis seu oficial de gabinete. O homem que, por bastante tempo, 
assinava as nossas patentes de invenção, falando dos tempos (embora, na verdade, do 
encilhamento...) disse: 

 "Quem não viu aquilo não viu nada. Cascatas de idéias, de invenções, de concessões, 
rolavam todos os dias, sonoras e vistosas para se fazerem contos de réis, centenas de 
contos, milhares, milhares de milhares, milhares de milhares de milhares de contos de réis" 
(Esaú e Jacó). 
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§ 10.2.(B) Como aconteceu a Convenção segundo o Conde  

ORIGEM DA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE  4 DE  NOVEMBRO DE 188O 

A questão da protecção devida á propriedade industrial não é de data recente. Porém, nos. 
ultimos annos tem ella sido ventilada com mais frequencia, por motivo que é facil aquilatar. 

As relações de povo a povo multiplicaram-se com espantosa rapidez ; o- vapor e o 
telegrapho encurtaram as distancias,e, emquanto a sciencia dava inaudito incremento ás 
invenções industriaes, os descobridores e fabricantes eram chamados a concorrer á porfia 
nesses pacíficos e gigantescos torneios a que se deu o nome de - exposições universaes 
internacionais. Ao mesmo tempo, a publicidade, dilatando-se, levava de uma á outra 
extremidade do globo, em folhas rolantes ou por fios electricos, os segredos dos inventores, 
os aperfeiçoamentos das descobertas, os signaes de cada fabricante, os desenhos e modelos 
dos se;}s achados e o seu nome commercial. Comprehenderam todos incontinente que era 
mister uma protecção effìcaz, séria e pratica para que, dos trabalhadores que haviam 
arriscado capitaes em arduas pesquizas ou em explorações commerciaes e manufactureiras, 
não arrefecesse o enthusiasmo pelo receios de se ver esbulhados dos lucros cios seus 
estudos ou da sua perseverança. 

Em 1873, por occasião da Exposição Universal de Vienna, o problema foi ventilado. N'um 
congresso que deixou após si luminosos vestigios (documento annexo sob n. 1), varios 
delegados de Estados differentes aventaram o projecto de uma “União” internacional, 
destinada a proteger de modo uniforme a propriedade industrial. Mas o congresso separou-
se sem ter a fortuna de achar a alavanca de Archimedes que pudesse elevar esse projecto ás 
regiões do facto consummido. Decorreram cinco annos, que não foram infructiferos. A 
semente havia sido lançada em terreno propicio, e devia necessariamente medrar. 

Em 1878, a         Exposição Universal de Paris deu azo á reunião de numerosos congressos. 
Entre elles, incontestavelmente o mais prático foi o da propriedade industrial, reunido no 
palacio do Trocadero sob a presidencia do Sr. Bozérian, senador francez (). Na sessão de 17 
de setembro, esse congresso constituiu uma «commissão permanente,, encarregada, não só 
de levar a efféito as resoluções da assembléia, mas ainda de instar com o governo francez, 
representado pelo ministro da agricultura e commercio, para que esse tomasse - a iniciativa 
de uma conferencia internacional, que fizesse passar a idéia da protecção industrial da 
esphera theorica para a esphera pratica em todos os paizes. A secção franceza da 
mencionada commissão lavrou um projecto preliminar, de “União internacional para a 
protecção da propriedade industrial • (2), destinado a servir de base á conferencia que se 
desejara promover; e entabolou negociações officiosas com o gabinete francez afim de 
conseguir o seu intento. As negociações lograram o mais feliz exito, e, desde então, o 
governo da Republica assentou em convidar os differentes Estados para uma conferencia, 
cujo escôpo seria resolver as principaes questões internacionaes que dizem respeito á 
propriedade industrial, e fixar alguns principios geraes que. pudessem ser admittidos pelas 
leis de todos os Estados da União; preparando também o projecto de tratado. 

A maioria dos Estados europeos e varios Estados americanos annuiram ao convite da 
Republica Franceza, e designaram os seus representantes, dignando-se o Governo Imperial 
lembrar-se do meu humilde nome nessa ocasião. 

§ 10.2.(C)O estado do Direito dos países às vésperas da Conferência 

LEGISLAÇÃO DOS DIVERSOS ESTADOS ACERCA DA PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL 

O que dizem as leis dos diversos paizes? Qual a consequencia que sobresahe do exame da 
legislação internacional sobre a materia ? 

Logo á primeira vista, nota-se completa anarchia nas relações internacionaes ácerca da 
propriedade industrial, e depara-se a mais clamórosa antinomia entro as diversas 
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dispozições promulgadas nos differentes Estados. Vè-se que cada um delles legislou em 
épocas mais ou menos remotas, sem curar das legislações estrangeiras. No assumpto de que 
trato tem cabida appiicação o dito de Pascal : «Verdade áquem dos Pyreneus e erro além”. 
Nem se julgue que haja nisto exageração. Para fazer sobresahir a verdade deste facto, 
bastará um rapido volver de olhos pelas diversas legislações relativas aos differentes ramos 
de propriedade industrial. 

Patentes de invenção. -Primeiro que tudo,cumpro notar, como foi formalmente declarado 
pelo art. 2º.  do Protocollo da conferencia de 4 de novembro, que,   sob esta denominação, 
ficam comprependidas as diversas especies de patentes industriaes admittidas pelas 
legislações de todos os Estado, taes como: patentes de aperfeiçoamento, etc. 

Reina absoluta anarchia na legislação internacional quando se trata de diversas questões 
que Se colligam com este assumpto, corno, por exemplo, quando se trata da duração da 
patente ou da natureza do. exame a que fica sujeito o requerimento das pessoas que desejam 
conseguir qualquer privilegio. 

A duração é de 14 Anos na Grã-Bretanha (lei de 1852). E' de 15 no Imperio da Allemanha 
(lei de 1877), no Imperio Austro-Hungaro, em Portugal, salvo condições excepcionaes, etc. 
da Belgica é de 2O annos. Em outros paizes varia entro 5, 1O, 15 e 2O annos. 

No Império Allemão, o privilegio requerido é submettido a exame que versa não só sobre a 
regularidade do requerimento, mas ainda sobre o caracter e novidade da invenção. Na 
Dinamarca, tambem  subsiste o exame. Na Grã-Bretanha, depois de requerida a patente, só 
é concedida deffinitivamente, só é sellada (para empregar o termo de que se servo a 
legislação nacional), quando, dentro do prazo de 21 dias, não ha opposição por parte dos 
interessados. Na Austro Hungria, assim como na França, a competente repartição só 
examina si foram observadas pelo requerente as formalidades exigidas pela lei, mas nunca 
o governo se occupa da novidade da invencão. Na Bélgica também não existe exame 
prévio. 

Existem outras muitas anomalias. Comtudo, as legislações concordata, e muito sabiamente, 
em limitar o direito exclusivo dos inventores. Dest'arte dá-se-lhes satisfação sem que d'ahi 
resulte prejuizo ao dominio publico e ao interesse social. O inventor gosa exclusivamente 
da sua descoberta por algum tempo, aias, ao cabo de um prazo previamente determinado, 
cahe a descoberta no dominio publico, de sorte que outros têm possibilidade de fazer 
progredir a mesma invenção, servindo-se de elementos já conhecidos. 

Desenhos e modelos industriaes - A nossa legislação até hoje não regulou a proteção devida 
a este ramo importante da propriedade industrial. Com effeito, a natureza do direito dos 
autores de desenhos e modelos industriaes tem dado azo a tantas discussões intrincadas; a 
definição desta forma de propriedade é tão difficil de estabelecer, torna-se tão árduo 
distinguil-a das obras artitiscas propriamente ditas, que muitos paízes, taes como a França, 
a Bélgica e a Suissa, ainda não possuem legislação privativa sobre o assumpto. 

O eminente senador Bozérian definiu do seguinte modo os modelos e desenhos, industriaes: 
“São considerados como desenhos industriaes todo arranjo, toda disposição ou combinação 
de traço; ou cores, principalmente destinados á reprodução industrial. São considerados 
comomodelos industriaes todas as obras em relevo destinadas por semelhante reproducção 
a constituir principalmente um objecto ou a fazer parte de um objecto industrial”. Esta 
definição tem sido muito criticada, sem que se chegasse a um accórdo, visto ser quasi 
impossivel definir essa alliança da arte com a industria. 

O “Conselho dos Louvados d'Elbeuf”, na resposta que deu a uma circular do ministro da 
agricultura e commercio da França, definiu o desenho e modelo industriaes, estabelecendo 
a differença que existe entre as obras industriaes e as artisticas. Eis os termos em que se 
exprime: “O desenho industrial é formado com o auxilio de impressão ou de tintura, do 
conjuncto de matizes, da composição da materia, dos fios da tecedura o da preparação.- O 
modelo industrial ou de fabrica é um utensilio, modelo, machina ou molde destinados á 
reproducção de objectos similares.-As obras industriaes são aquellas que emanam do 
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trabalho manual ou mecanico e têm por principal objecto a utilidade e o bem-estar 
materiaes.- As obras artisticas são as que têm por ponto de partida a inspiração creadora do 
artista, e cujo caracter distinctivo é ser unicamente a expressão do bello. 

Como quer que seja, sete Estados têm legislado sobre a materia : a Grã-Bretanha (estatutos 
de. 21 de junho de .1798, 18 de maio de 1814, 1842, 183, 14 de agosto de 185O, 1858, e 
ato de 13 de agosto de 1875);-o Imperio Austro-Hungaro (lei do 17 de dezembro de 1858, 
lei de 23 de maio de    1865, e instrucção ministerial de 21 de dezembro de 1853 );- o 
Imperio da Russia ( lei de 11 de julho de 1864) ;-- o Reino da Italia (lei de 3O de agosto de 
1868 e decreto de 7 de fevereiro de 1869) ; - o Dominion do Canadá (acto de 1868);- a 
Republica dos Estados-Unidos norte americanos (leis de 29 de agosto de 1812, de !r de 
março de 1861, de 8 de julho de 187O, 11 de janeiro e 2~ de março de 1871 e 18 de junho 
de 1874);- emfim o Imperio Allemão (lei de 11 de janeiro de 1876). 

A lacuna que existe a tal respeito na legislação dos paizes mais cultos demonstra que, neste 
particular, é necessario toda a prudencia, e não admira que as legislações existentes 
protejam de modo muito diverso este ramo da propriedade industrial. O projecto 
actualmente apresentado ás Camaras francezas sobre o assumpto diz com muita razão no 
seu preambulo : A legislação actual é insutficiente tanto no que diz respeito ao principio de 
protecção, como em todas as questões de pormenores e de processo. Não se firma, por 
assim dizer, senão em extensões operadas pelo uso e nos precedentes administrativos ou 
judiciaes. , 

Marcas de fabrica ou de commercio - Quasi todos os Estados civilisados têm legislado 
sobre a materia, e, especialmente desde 1857, data da promulgação da lei franceza sobre as 
marcas, a Europa e as duas Americas começaram a protegel-as por leis especiaes. O 
impulso dado pela França, que já nesse ponto tinha sido precedida pela Hespanha (decreto 
de 2O de novembro de 185O), foi logo seguido e a Austria-Hungria legislou no anno 
seguinte (1858), sobre as marcas; a Russia, a Italia e o Canadá fizeram. outro tanto em 
1868; os Estados-Unidos imitaram o exemplo em 187O, e a Turquia em 1871 ; d'ahi a 3 
annos, em 1874, o Imperio Allemão e a Republica do Chile- promulgaram leis analogas; 
em 1875, o Brazil fez lambem uma lei, apenas dous mezes depois da lei da Inglaterra ; em 
1876, a Republica Argentina , e, no anno seguinte, a Republica Oriental do Uruguay 
seguiram as nossas pisadas, etc. 

Porém, nem todas as nações concederam ás marcas protecção igual, nem todas deram a essa 
protecção legal a mesma extensão ou lhe impuzeram as mesmas condições. Ainda mais, 
nem todas admittem as mesmas-marcas. 

O Brazil; o Imperio Allemão, a Inglaterra, Venezuela, o Uruguay e a Republica Argentina 
não admittem marcas susceptiveis de causar escandalo. Todos estes Estados, excepto 
Venezuela, não reconhecem tão pouco as marcas compostas exclusivamente de algarismos 
ou lettras. Por outro lado, o Brazil. a Inglaterra, a Republica Argentina e o Uruguav                   
reconhecem como marca a denominação do producto, que aliás não é admittida nem pelo 
Imperio Allemão nem pelo Imperio Austro-Hungaro. 

Outra anomalia: a legislação brazileira (art. 1o da lei de 23 de outubro de 1875) reconhece a 
todo o fabricante ou negociante o direito de- marcar os productos da sua manufactura ou do 
seu commercio. Menos liberaes, as leis dos Estados-Unidos de Colombia, da Austria-
lIungria, da Noruega e Suecia, e da Hespanha só protegem as marcas dos fabricantes. 
Porém, embora liberal, a nossa lei não protege de modo explicito os agricultores, como 
entretanto o fazem todas as demais legislações. 

As leis do Brazil, da Inglaterra, Allemanha, Italia, Estados-Unidos, Canadá, etc., exigem 
nova declaração nos competentes registros no caso de transmissão das fabricas ou de 
mudança nas firmas sociaes (art. 13 da lei supracitada). Pelo contrario, Portugal, a 
Hespanha, a Belgica, a Hollanda e a Russia não obrigam nem ao renovamento nem ao 
registro das marcas em caso de transmissão. 
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Não são menores as differenças entre as legislações no que diz respeito á jurisdicção 
competente para julgar os litigios relativos ás marcas de fabrica e de commercio. 

A lei brazileira admitte acção criminal e civil. Na Allemanha, na Belgica e na maior parte 
dos Estados admitte-se a jurisdicção commercial. . Creio que apenas a Austria-Hungria, o 
Canadá e Venezuela admittem a jurisdicção administrativa. 

Emfim, todas as  legislações, excepto as da Italia e do Canadá, que são as mais liberaes, só 
garantem o beneficio da protecção das marcas aos estrangeiros ou nacionaes que tiverem 
estabelecimentos de industria ou commercio no estrangeiro quando, nos paizes em que 
residirem, convenções diplomaticas concederem reciprocidade. 

Nome commercial - A legislação dos diversos Estados relativamente ao nome commercial 
não. só apresenta differenças profundas, mas ainda numerosas lacunas. Em geral, quando se 
trata de marcas de fabrica ou de commercio, os estrangeiros que possuem estabelecimentos 
no território de um paiz que não da sua nacionalidade, gosam da mesma protecção que os 
reinicolas; e os reinicolas, como os estrangeiros, são apenas protegidos quando existe 
reciprocidade diplomatica, desde que uns ou outros possuem os seus estabelecimentos fera 
do territorio que legislou. Portanto, para as marcas de fabrica, a lei concede protecção, 
independentemente da nacionalidade do proprietario das ditas marcas; pelo contrario, 
tratando-se do nome commercial, em feral, as diversas legislações abstrahem do paiz em 
que se acha situado o estabelecimento do proprietario do nome e só consideram a sua 
nacionalidade. 

Assim, pois, o nome commercial é muito menos protegido pelas differentes legislações, do 
que as marcas de fabrica ou de commercio. Por motivo de taes lacunas, bem para lastimar, 
permitte-se a usurpação do nome commercial, e, ás mais das vezes, não se regula o 
processo de apprebensão, nem os casos de confiscação, etc. A lei brazileira, urna das mais 
previdentes, exige o deposito do nome commercial sob forma distinctiva. A lei ingleza 
exige o deposito para o nome, impresso, marcado, ou tecido de modo particular. Nas duas 
Republicas, argentina e do Uruguay, o nome é protegido sem deposito prévio, comtanto que 
se differencie de qualquer homonymo dure um anno sem protesto dos interessados.    São 
exceptuados desta protecção os estrangeiros que não tiverem estabelecimento no paiz. 

Estas ligeiras observações parecem-nos suficientes para demonstrar as divérgencias 
notaveis que se dão nas legislações dos diversos paizes relativamente aos quatro ramos da 
propriedade industrial acima mencionados. Afim de tornar-as menos sensiveis foi que o 
governo francez, realizando as vótos dos congressos de Vienna e de Paris, convidou os 
demais governos para estudarem com elle os meios de adoptar alg Imas providencias 
communs tendentes a protejer com certa uniforinid;ide os interesses industriaes. Foi essa a 
tarefa da conferencia, de que passo a tratar. 

§ 10.2.(D) O que ocorreu 

A CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 4 DE NOVEMBRO 

A conferencia internacional para a proteção da propriedade industrial inaugurou os seus 
trabalhos no dia 4 de novembro de 1880.  (...)  

Divide-se em duas partes bem distinctas: primeira (até o art. V exclusivamente ),diz 
respeito ao direito conferido aos subditos o cidadãos dos paizes contratantes para 
requererem patentes de invenção, ou registrarem desenhos e modelos industriaes, marcas de 
fabrica e de commercio ; a segunda, refere-se ao caracter dessa propriedade e ás relações 
dos Estados contratantes entre si. Ambas foram débatidas accuradamente, passando pelos 
tramites de duas deliberações consecutivas. Julgo acertado dar aqui algumas explicações 
ácêrca dos artigos do Projecto de Convenção cotado pela conferencia. 

Primeiro que tudo, o art. II deu logar a longos debates, visto ser a base em que assenta todo 
o projecto, por isso que synthetisa a idéa de união, consagrando o direito conferido aos 
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nacionaes e a faculdade para os estrangeiros de gearem desse direito do mesmo modo e nas 
mesmas condições que os nacionaes. Era, pois, 'mister redigi!-o  de modo que ficassem      
bem claros estes dois principios lo só poderem os estrangeiros reclamar a protecção 
concedida aos nacionaes, não podendo, portanto, obter nos paizes que (conto a Hollanda e 
Suissa), não concedem protecção ás patentes de invenção, uma protecção de que não gosam 
os reinicolas ; 2o não se applicar a expressão “formalidades”, ás do processo, mas sim ás 
impostas para adquirir o direito á protecção da propriedade industrial. Creio que o artigo, 
nos termos em que se acha formulado, definiu cabalmente todos esses pontos. Em summa, 
o artigo equipara os estrangeiros aos nacionaes em tudo quanto se refere ás formalidades de 
registro, unis conserva entre elles as differenças que forem estabelecidas pelas leis internas 
relativamente ás formalidades judiciarias. 

O art., IV tem por fim garantir, durante prazo determinado, os direitos de prioridade dos 
inventores ou dos individuos que registrarem regularmente dezenhos ou modelos 
industriaes, marcas de fabrica ou de commercio em qualquer dos Estados da união. 

Hoje em dia, quando um indivíduo obtem privilegio de invenção n'um paiz, ou quando 
registra marca ou desenho, resulta do farto da concessão da patente ou do registro da marca 
e do desenho uma publicidade de que outro individuo póde aproveitar-se indevidamente, 
dando-se pressa em adquirir a propriedade de patente idêntica, ou em registrar a mesma 
marca ou o mesmo desenho em outro paiz. O art. IV acaba com essa injustiça, e, alam 
disso, dispensa os inventores da onerosa obrigação de registrar os seus pedidos de patente 
em todos os Estados afim de resalvar os proprios direitos ; a declaração feita em quaiquer 
dos paizes contratantes servirá de declaração em todos os outros. Sem duvida, o inventor 
nõo obtem ipso facto uma patente, mas assiste-lhe o direito de a requerer durante certo 
prazo, por isso que, dentro desse prazo, só elle pode registral-a util e validamente. 

A pedido meu e dos meus collegas da America latina, esse prazo de conservação foi 
prolongado por mais um mez para os paizes de além-már.   

O art. V determina as condições em que os privilegiados poderão introduzir no paiz que 
concede a patente objectos fabricados em outros paizes da União. Como, porem, o 
privilegiado fica sujeito á obrigação de servir-se da patente                             na 
conformidade das leis do paiz para onde importar os objectos privilegiados, votei esse 
artigo, visto ficarem salvas assim as disposições da nossa legislação a tal respeito. 

O art. VI foi incontestavelmente o que que deu logar a mais detido exame e a mais 
porfiadas discussões no seio da conferencia. Já tive a honra de expôr minuciosamente, a V. 
Ex. as alterações introduzidas a esse artigo, sendo definitivamente adoptada a redacção que 
propuz, com uma pequena emenda que acceitei. 

O art. X  tem um duplo alcance : em primeiro logar, proteger as marcas de fábricas 
legítimas e legaes ; em segundo, impedir falsas indicações de procedencia. Com effeito, 
acontece todas os dias que uma firma imaginaria apresenta no mercado vinhos do Porto, por 
exemplo, como vindos daquela procedencia, e como si a firma indicada existisse realmente 
no Porto. O Projecto de convenção quiz, por Meio diste artigo, obstar essas grosseiras 
fraudes, 

Seria talvez fastidioso insistir em muitos outros tópicos ventilados na conferência. Embora 
os artigos que ella votou constituam um minimum concordado entre os representantes dos 
paizes mais adiantados ou mais timoratos, póde dizer-se contudo que, tal qual é, o Projeto 
de Convenção abrange as reformas internacionaes mais geralmente reclamadas  no campo 
da propriedade industrial. 

O Projecto de convenção é uma transacção entre as opiniões extremas; é, por assim dizer, 
um terreno de conciliação em que  todos  os Estados podem collocar-se. Não é, pois, para 
admirar, si quasi todas as suas disposições foram unanimemente adoptadas pelos delegados 
dos vinte Estados participantes. 
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E mister confessar que, ao encetar-mos os nossos trabalhos, não se acreditava pudessem 
lograr tão rapido e feliz exito. Os proprios delegados do governo francez, mesmo os 
ministros dos  negocios estrangeiros e da agricultura e commercio da França, não hesitaram 
em declarar, depois do facto consummado, que pouca fé haviam tido no exito da 
Conferência. Foi essa a impressão que traduziram, quaindo, terminada a conferencia, se 
congratularam vivamente  com os delegados pelo modo como tinham sido resolvidas as 
dificuldades de mais vulto. 

Antes de vos       reunirdes, disse-nos o Sr. Barthélemy- Saint-Hilaire-na sua alocução de 2 
de novembro, a tarefa que vos fóra incumbida parecia sobremodo difficil; havia mesmo 
quem anunciasse ser ela impraticável.  Graças aos  sentimentos de que se acharam 
animados todos os representantes das potencias aqui presentes, o trabalho foi levado ao 
cabo com rapidez e facilidade, que talvez causasse sorpreza a vós mesmos, e que 
conjuraram todas as predicções de máo agouro. 

§ 10.2.(E) O capítulo de marcas na CUP é criação brasileira? 

Vale aqui repetir o trecho do Relatório do Conde: 

O art. VI foi incontestavelmente o que que deu logar a mais detido exame e a mais 
porfiadas discussões no seio da conferencia. Já tive a honra de expôr minuciosamente, a V. 
Ex. as alterações introduzidas a esse artigo, sendo definitivamente adoptada a redacção que 
propuz, com uma pequena emenda que acceitei. 

§ 10. 3. - Sistemática da CUP 

Cada nova revisão da Convenção visou aperfeiçoar os mecanismos de 
internacionalização da propriedade da tecnologia e dos mercados de produtos, à 
proporção em que estes mecanismos iam surgindo naturalmente do intercâmbio entre as 
nações de economia de mercado do hemisfério Norte. A maneira da Convenção 
conseguir isto é extremamente hábil, o que lhe valeu a sobrevivência por muito mais de 
um século. 

A Convenção não tenta, como regra básica, uniformizar as leis nacionais 92, objetivo do 
acordo TRIPs, nem condiciona o tratamento nacional à reciprocidade 93. Pelo contrário, 
prevê ampla liberdade legislativa para cada País, exigindo apenas paridade: o tratamento 
dado ao nacional beneficiará também o estrangeiro 94. Também, quanto às patentes, 

                                                

92  No território da União vigeria um só Direito. Não houve porém até o início do processo de harmonização 
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 Droit 
des Brévets, PUF, 1991, p. 31.  

93  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. 

94  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". 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. 
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prescreve a independência de cada privilégio em relação aos outros, concedidos pelo 
mesmo invento em outras partes 95.  

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 96.  

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 determinado 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 

                                                

95  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." 
96  Assim discuto a questão em Denis Borges Barbosa, Minimum standards vs. harmonization in the TRIPs 
context: The nature of obligations under TRIPs and modes of implementation at the national level in monist and 
dualist systems, in Carlos M. Correa (Editor), Research Handbook on Intellectual Property Law and the WTO, Elgar 
Books, 2009: “Prior intellectual property multilateral treaties certainly also had a minimum standards content. [Other 
commentators do not discern such minima in the Paris Convention, e.g., UNCTAD - ICTSD. Resource Book On 
Trips And Development. New York, Cambridge University: Cambridge University Press, 2005, p. 19: “While the 
Berne Convention established minimum standards of copyright protection, the Paris Convention did not define the 
principal substantive standards of patent protection, essentially leaving this to each state party”.]  The Paris 
Convention has some very clear prescriptive standards: no member state to the Paris Convention can ever declare a 
patent void on account of the mere importation of the item patented, as provided for in art. V of the 1883 text - and 
this is certainly a “minimum standard” [However, if this specific agreement should be recognized as “core”, so 
probably should the national treatment rule. J.H.Reichman, Universal Minimum: “While some international 
minimum standards and the rule of national treatment apply to all these institutions, the Paris Convention entrusted 
the protection of industrial creations primarily to "the various kinds of industrial patents recognized by the laws of the 
countries of the Union."] As to the Berne Convention, the prescriptive content was certainly much wider than in its 
sister instrument [J.H. Reichman , Charting the Collapse of the Patent-Copyright Dichotomy: Premises for a 
Restructured International Intellectual Property System , CARDOZO ARTS & ENT. L.J. 475 (1995) “Article 1 of the 
Berne Convention established "a Union for the protection of the rights of authors in their literary and artistic works." 
Such works, categorized at length in Article 2(1), should receive automatic and mandatory protection in the domestic 
copyright laws of the member states”]. 
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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 97.  

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. 

Deve-se destacar o papel relevante da Convenção de Paris (CUP) até o momento 98. 
Pela noção de União, a Convenção pretendia que um espaço institucional de direito 
subsistisse, independentemente dos subscritores do tratado, os quais poderiam ingressar, 
ou excluírem-se 99, do ato internacional, sem prejuízo da estabilidade, quanto aos 
participantes, dos direitos e obrigações.  

§ 10. 4. - Principios mais importantes da Convenção de Paris 

§ 10.4.(A)Tratamento nacional 

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).  

Trata-se de uma aplicação do princípio geral de não-discriminação, objeto de uma seção 
específica neste Cap. IV.  

Diz Bodenhausen, nos comentários oficiais da OMPI sobre o Art. II da Convenção100: 

“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.” 

                                                

97  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, agora, do Protocolo. Vide. 
BARBOSA, Denis Borges, Org.. Direito Internacional da Propriedade Intelectual O Protocolo de Madri e outras 
Questões Correntes da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 

98  Um excelente auxílio em tal tarefa é o Livro "Guide de La Convention de Paris", de Bodenhausen (BIRPI-
OMPI, Genebra, 1969) ou no caso da Revisão de Haia, "La Protection Internationalle de La Proprieté Industrielle" 
Paris Ed. du Boccard, 1932, de S.Ladas. 

99  Como de fato ocorreu: países houve que ingressaram, saíram, e voltaram à União, sem alterar o texto 
normativo.  

100  Guide, p. 29; eadem, pg 12. 
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(...) “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 the advantages that their respective laws grant, or may grant in the future, to 
nationals of these latter member States” 

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 nacioal”. 

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” 101. Em países onde não existe tal princípio a legislação 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.  

Diz Bernard Remiche: 

"En effet, l'égalité devant la loi n'est pas un concept absolu qui oblige le législateur a fermer 
les yeux devant la diversité des circonstances, de conditions et des différences que peuvent 
se présenter.  

Il s'agit d'un concept essentiellement relatif qui se comprend si on tient compte de la 
complementairité de deux ordres distincts de relations: - légalité des égaux, qui consiste en 
légalité de circonstances, c.-à-d. l'obligation de traiter de la même manière ceux qui se 
trouvent dans la même categorie, groupe ou classification, et - l'inégalité des inégaux, qui 
n'empêche pas que la législation organise différemment des situations considerées comme 
différentes por autant que la discrimination ne soit pas injuste au arbitraire" 102. 

O relatório do Visconde Villeneuve 

O art. I do “Projecto” adoptado implica revogação [1] de todas as disposições legaes que 
não concedem aos estrangeiros tratamento identico ao dos reinicolas. Assim, por exemplo, 
o § IV do art. X da nossa lei de 28 de agosto de 1830, relativa aos privilegios, declara nullo 
e sem effeito todo privilegio, si o inventor ou descobridor já tiver obtido privilegio em paiz 
estrangeiro para a mesma Invenção ou descoberta, embora nesse caso possa o introductor 
obter o premio de que trata o art. III da mesma lei . Semelhante disposição não existe no 
projecto de lei apresentado por V. Ex. em data de 26 de agosto no anno corrente, o qual, 
pelo contrario, reconhece formalmente no seu art. II e no § III do art. III o principio 
adoptado pela Conferencia. 

À luz do direito brasileiro atual, não seria o caso de revogação, mas simplesmente de 
não-aplicação aos beneficiários da CUP, das regras mencionadas como desviantes do 
sistema de tratamento nacional; o ato internacional, especialmente quando restrita a um 
número de Estados-membros, não afeta a lei local, em especial, no tocante aos países 
não membros. Mesmo quanto aos Estados-membros, a regra divergente da lei nacional 
permanece válida, mas quiescente, voltando a aplicar-se se, por exemplo, o Estado se 
retira da Convenção. 

                                                

101  Lélio Denícoli Schmidt, A Convenção de Paris e o Direito Interno: Alguns Aspectos, Revista da ABPI, Nº 
27 - Mar. /Abr. 1997. 

102  Remiche, B. (1982) Le Rôle du Sustème des Brevets dans le Développement. Lib. Techniques. 
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§ 10.4.(B)Prioridade 

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. 

Importante notar que a prioridade não é um direito à patente nacional: constitui somente 
a faculdade de o pedido apresentado no Brasil ser considerado, para apuração de estado 
da técnica, à data do primeiro depósito no exterior. Apesar da prioridade, o pedido pode 
ser recusado, por razões específicas do procedimento brasileiro, ou até mesmo pela 
conclusão de que não há novidade.  

Há um razoável consenso de que a prioridade é um direito, e não simplesmente uma 
ficção jurídica pela qual a novidade é apurada em data anterior ao depósito; disto 
decorre, entre outras conseqüências, a cessibilidade da prioridade, o que tem sido 
admitido. 

§ 10. 5. - Patentes na Convenção da União de Paris 

§ 10.5.(A)Objetos de proteção 

A Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP) não 
põe nenhuma restrição à proteção das criações, inclusive as biotecnológicas: "A 
propriedade industrial compreende-se em sua acepção mais lata e se aplica não só à 
indústria e ao comércio propriamente dito, mas também ao domínio das indústrias 
agrícolas (vinhos, grãos, folhas de fumo, frutas, gado, etc.) e extrativas minerais, águas 
minerais, etc.)".  

É óbvio que tal disposição não obrigava nenhum país a incluir a agricultura, ou o que 
fosse, no âmbito da proteção patentária (Bodenhausen, 1968:26). Até a uniformização 
substantiva da Propriedade Intelectual através dos “parâmetros mínimos” do Acordo 
TRIPS da OMC não havia obrigação de incluir na legislação de cada país todos os 
objetos daquilo que é considerado propriedade industrial; cada Estado tinha espaço, nos 
termos da Convenção, para escolher o que lhe convinha proteger via patente 
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§ 10.5.(B) Independência das patentes, umas das outras 

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.  

A questão das patentes de importação 

A idéia de um privilégio de importação surge na Convenção de Paris como uma 
modalidade de patente mas, como nota o comentador oficial da revisão de Estocolmo, 
uma modalidade anormal 

103, no que deixa de considerar a novidade e o princípio da 
independência das patentes.  

Assim entendeu a Suprema Corte Argentina em recente acórdão: 

"o conceito de novidade relativa que subjaz ao instituto das patentes de revalidação e a 
proteção organizada pela lei 111, que distinguia patentes independentes e revalidadas, não é 
compatível com o conceito de novidade nem com os alcances do princípio de prioridade, tal 
como resultam do sistema de proteção do Acordo TRIPs, nem com as normas substantivas 
do Convênio de Paris – Ata de Estocolmo de 1967, que tal acordo deve claramente 
cumprir’… “Não se trata de admitir a coexistência de uma legislação nacional que oferece 
ao inventor uma proteção simplesmente mas ampla do que os padrões previstos em tratados 
internacionais; a validação de patentes estrangeiras é uma instituição estranha ao 
funcionamento global da prioridade no sistema, que infringe seus princípios.(tradução 
nossa) 104.                               

§ 10.5.(C) Independência da patente em face do seu objeto 

Assim prescreve a CUP: 

Art. 4o quater - Não poderá ser recusada a concessão de uma patente e não poderá ser uma 
patente invalidada em virtude de estar a venda o produto patenteado ou obtido por um 
processo patenteado sujeita a restrições ou limitações resultantes da legislação nacional. 

TRIPs, por sua vez, mencionando o que cada estado pode prever em sua legislação 
nacional, assim diz:  

                                                
103  Bodenhausen. p. 61-63 (b) A distinction must be made between, on the one hand, "normal" patents, which 
will include patents of improvement and patents or certificates of addition, and, on the other hand, patents which are " 
abnormal " in so far as they are only granted on the basis of an existing foreign patent. Such patents (see, above, 
observation (c) on Article 1, paragraph (4)) are called " patents of importation," introduction," "confirmation" or 
"revalidation." 
104  Voto da Corte Suprema de Justiça da Argentina – caso: “Unilever NVc Instituto Nacional de La Propriedad 
Intelectual s/denegatória de Patentes”, CS, octubre 24, 2000. in KORS Jorge. Patentes de Invención Diez anos de 
jurisprudência – Comentários e fallos.Buenos Aires: La Ley, 2004, p.13 
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ART.27 2 - Os Membros podem considerar como não patenteáveis invenções cuja 
exploração em seu território seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a 
moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para 
evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas 
por que a exploração é proibida por sua legislação. 

A lei 9.279/96 lista como não patenteáveis, apenas: 

os inventos contrários à moral, à segurança e à saúde pública  

Vale dizer, os que sejam essencialmente voltados a esses objetivos anti-sociais. Veja-se 
que a lei em vigor já não se fala, como na interior, em inventos “de finalidade” imoral, 
etc. CPI 1971 ainda mencionava os cultos religiosos e sentimentos dignos de respeito e 
veneração 105. 

Não se fará, através desse dispositivo, política de preços ou de conveniência da política 
de saúde. Pode-se deixar de dar patente, com base no art. 18, I, da Lei 9.279/96, todas as 
vezes que o objeto do pedido, quando posto em prática, for contrário à saúde pública.  
Não, porém, para o que a exclusividade da patente puder resultar em ônus maior para o 
financiamento ou administração da saúde pelo poder público. 

Lógico que os interesses de limitar o monopólio instrumental da patente em prol do 
interesse público são relevantíssimos.  Há meio de fazê-lo, que aliás tem-se 
demonstrado eficazes, como a licença compulsória, o escrutínio da Lei de Defesa da 
Concorrência pelo CADE,  e, de certa maneira, o controle de preços de medicamentos 
vendidos ao público. Não é por aplicação do art. 18, I da Lei 9.279/96 que se pode fazer 
tal controle.  

§ 10.5.(D) Direito moral do autor de invento 

O direito de autor de patente compreende, os direitos morais de ter reconhecida sua 
autoria, e de ter seu nome vinculado, como inventor, à patente (vide CUP, art. 4 ter):  

Art. 4o Ter - O Inventor tem o direito de ser mencionado como tal na patente. 

§ 10.5.(E)Desdobramento dos pedidos de patentes 

Assim dispõe a CUP: 

Art. 4º 

G. - (1) Se o exame revelar que um pedido de patente é complexo poderá o requerente 
dividir num certo número de pedidos divisionários, cada um dos quais conservará a data do 
pedido inicial e, se for o caso, o benefício do direito de prioridade. 

(2) O requerente poderá também, por sua própria iniciativa, dividir o pedido de patente 
conservando como data de cada pedido divisionário a data do pedido inicial e, se for o caso, 
o benefício do direito de prioridade. Cada país da União terá a faculdade de fixar as 
condições nas quais esta divisão será autorizada 

                                                
105  Pollaud-Dulian, La Brevetabilité des Inventions, op. Cit. P. 175. O autor aponta o fato de que, nesses casos, 
a jurisprudência tem feito ponderação de interesses.  
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Algumas vezes, os pedidos podem conter material que exceda a um só conceito 
inventivo ou modelo de utilidade, ou contem matéria relativa a mais de uma prioridade. 
Há, na verdade, mais de um invento 106.  

Tais pedidos podem ser divididos em dois ou mais até o final do exame seja a 
requerimento do depositante; seja em atendimento a exigência feita pelo INPI. Este 
último só poderá impor o desdobramento no caso de falta de unidade inventiva. O 
depositante poderá requerer sempre a divisão, salvo se a divisão implicar em mutilação 
ou dupla proteção da invenção ou modelo. 

§ 10.5.(F) Período de graça para pagamento de retribuição 

A regra é assim prevista: 

Art. 5o bis(1) Uma prorrogação de prazo, de no mínimo seis meses, será concedida para o 
pagamento das taxas previstas para a manutenção dos direitos de propriedade industrial, 
mediante o pagamento de uma sobretaxa, se a legislação nacional assim dispuser. 
Art. 5o bis(2) Os países da União têm a faculdade de prever a revalidação das patentes de 
invenção caducadas em virtude de não pagamento de taxas. 

§ 10.5.(G) Abuso de direitos 

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 
interposta 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. 

                                                
106  Vide o AN INPI 127/97 



54 

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 107. 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” 108.  

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 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 109.  

Vide, no Cap. V, a seção dedicada a este instituto jurídico.  

                                                

107 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. 

108  Idem, eadem. 

109  Op.cit. p. 70 
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§ 10.5.(H)Proteção temporária  

Recordando suas raízes históricas (a Exposição de Viena de 1873), a CUP prevê uma 
proteção especial para os novos inventos, ainda não depositados, expostos em feiras 
internacionais e análogos: 

Art. 11o(1) Os países da união, nos termos da sua lei interna, concederão proteção 
temporária às invenções patenteáveis, modelos de utilidade, desenhos ou modelos 
industriais, bem como ás marcas de fábrica ou de comércio, para produtos que fiurem nas 
exposições internacionais oficiais ou reconhecidas oficialmente, organizadas no território 
de qualquer deles. 

Art. 11o(2) Essa proteção temporária não prolongará os prazos fixados no artigo 4. Se, mais 
tarde, se invocar o direito de prioridade, a Administração de cada país poderá contar o 
prazo desde a data da apresentação do produto na exposição. 

Art. 11o(3) Cada país poderá exigir, para prova de identidade do objeto exposto e da data 
da apresentação, as provas que julgar necessárias. 

No CPI/96 (ao contrário de textos anteriores) não há previsão para essa proteção que, no 
entanto, será assegurada diretamente pelo texto da CUP. 

§ 10. 6. - Marcas na Convenção da União de Paris 

Aplicam-se às marcas os princípios básicos da CUP. A Convenção não tenta estabelecer 
um piso mínimo para as leis nacionais110, objetivo do recente acordo TRIPs, nem 
condiciona o tratamento nacional à reciprocidade. Pelo contrário, prevê ampla liberdade 
legislativa para cada País, exigindo apenas paridade: o tratamento dado ao nacional 
beneficiará também o estrangeiro111. 

No nível convencional, a Convenção de Paris, art. II, III e VII bis complementam o 
dispositivo do art. 128 da Lei 9.279/96, assegurando que o estrangeiro beneficiário da 
Convenção tenha pelo menos os mesmos direitos que o nacional, se mais direitos não 
lhe forem conferidos pelo tratado. 

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.  

                                                

110 Mas, como se verá, tem um núúmero de regras geralmente aplicáveis.  

111 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".  



56 

§ 10.6.(A)  Prioridade 

O princípio oriundo da CUP (e de outros atos internacionais) da prioridade também se 
aplica às marcas (CUP, art. 4º). O CPI/96, em seu art. 127, indica que “ao pedido de 
registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em 
organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado 
direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito 
invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos”.  

§ 10.6.(B)  Caducidade 

Diz a Convenção de Paris, regulando prazos e condições mínimas de aplicação do 
instrumento da caducidade: 

Art. 5o (7o p.) 

Se em algum país a utilização de marca for obrigatória, o registro não poderá ser anulado 
senão depois de prazo razoável e se o interessado não justificar as causas da sua inação. 

Art. 5o C 

(2) O uso, pelo proprietário, de uma marca de fábrica ou de comércio de forma diferente, 
quando a elementos que não alteram o caráter distintivo da marca, da forma por que esta foi 
registrada num dos países da União não implicará a anulação do registro nem diminuirá a 
proteção que lhe foi concedida. 

§ 10.6.(C)   A co-propriedade 

Como já visto, a existência de mais de um titular de marcas é uma hipótese prevista na 
CUP: 

Art. 5o, C (3) O uso simultâneo da mesma marca de produtos idênticos ou semelhantes por 
estabelecimentos industriais ou comerciais considerados co-proprietários da marca, 
segundo os dispositivos da lei nacional do país onde a proteção é requerida não impedirá o 
registro nem diminuirá, de maneira alguma, a proteção concedida à referida marca em 
qualquer dos países da União, contando que o referido uso não tenha como efeito induzir o 
público em erro nem seja contrário ao interesse público. 

§ 10.6.(D)  Inexistência de formalidade 

 Segundo o art. 5º D da Convenção, para reconhecimento do direito não será 
exigido no produto qualquer sinal ou menção do registro da marca de fábrica ou de 
comércio. 

§ 10.6.(E)  Prorrogação para pagamento de retribuições taxas 

Segundo o art. 5º bis (1), uma prorrogação de prazo, de no mínimo seis meses, será 
concedida para o pagamento das taxas previstas para a manutenção dos direitos de 
propriedade industrial, mediante o pagamento de uma sobretaxa, se a legislação 
nacional assim dispuser. 
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§ 10.6.(F) Condições de registrabilidade 

Pelo art. 6º(1), cada país determinará as condições de depósito e de registro das marcas 
de fábricas ou de comércio, mas o Art. 6º(2) completa que uma marca requerida em 
qualquer dos países da União por um nacional de um país desta, não poderá ser recusada 
ou invalidada com o fundamento de não ter sido depositada, registrada ou renovada no 
país de origem. 

§ 10.6.(G)   Independência das marcas entre si 

Como já visto, pelo art. 6º(3), uma marca regularmente registrada num país da União 
será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União 
inclusive o país de origem. 

§ 10.6.(H) Notoriedade das marcas 

Como indicado, o mais importante efeito extraterritorial das marcas é o das chamadas 
marcas notórias. Vide a seção no Capítulo de marcas.   

§ 10.6.(I)  Proteção aos símbolos oficiais 

O art. 6 ter estabelece uma elaborada proteção às bandeiras e signos oficiais e 
internacionais, o que se complementa, através de um protocolo, com o reconhecimento 
do signo olímpico. A mesma proteção será dada aos timbres e cunhos de controle e 
garantia. 

§ 10.6.(J) Transmissão da marca 

Diz o art. 6º quater (1) que, quando, de acordo com a legislação de um país da União, a 
cessão de uma marca não seja válida sem a transmissão simultânea da empresa ou 
estabelecimento comercial a que a marca pertence (o que acontece, ainda hoje, por 
exemplo, na legislação americana), bastará, para que essa validade seja admitida, que a 
parte da empresa ou do estabelecimento comercial situada nesse país seja transmitida ao 
cessionário com o direito exclusivo de fabricar ou vender os produtos assinalados com 
marca cedida.  

Mas o art. 6º quater (2) esclarece que os países da União não estão obrigados a 
considerar válida a transmissão de qualquer marca cujo uso pelo cessionário fosse, de 
fato, de natureza a induzir o público em erro, particularmente no que se refere à 
proveniência, à natureza ou às qualidades substanciais dos produtos a que a marca se 
aplica. 

§ 10.6.(K) Telle Quelle 

Numa outra aplicação extraterritorial dos registros de marcas, o art. 6º quinquies A- (1) 
diz que qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registrada no país de 
origem será admitida para registro e protegida na sua forma original112 nos outros países 

                                                

112 Segundo a decisão do panel da OMC em WT/DS176/AB/R, Page 57 , “The ordinary meaning of the term "as is" 
and read in its context and as confirmed by the negotiating history indicates that Article 6quinquies A(1) addresses 
the form of the trademark; that is, those trademarks duly registered in one country, even when they do not comply 
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da União. Mas essa proteção, ao contrário da prioridade (que é um direito independente) 
só se aplica ás marcas registradas. Não se aplica a mesma regra no caso de renovações 
do registro. 

Assim, esse é um direito que vai além do princípio de tratamento nacional113. 

Cada país poderá, antes de dar o registro definitivo, exigir a apresentação de um 
certificado de registro no país de origem, passado pela autoridade competente. Não será 
exigida qualquer legalização para este certificado 

Para os efeitos desse princípio, será considerado país de origem o país da União em que 
o requerente tenha um estabelecimento industrial ou comercial efetivo e real, e se não 
tiver esse estabelecimento na União, o país da União onde tenha o seu domicílio, e, se 
não tiver domicílio na União, o país da sua nacionalidade, no caso de ser nacional de um 
país da União (Art. 6º quinquies A (2)). 

O art. 6º quinquies B estabelece que a única exceção a essa regra será um núcleo básico 
de razões de recusa ou invalidade do registro das marcas de fábrica ou de comércio: 

 Quando forem suscetíveis de prejudicar direitos adquiridos por terceiros no país em que 
a proteção é requerida; 

 Quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente 
composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a 
qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da 
produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e 
constantes do comércio do país em que a proteção é requerida, sendo que para determinar 
se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as 
circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca. 

 Quando forem contrárias à moral à ordem pública e, particularmente, de natureza e 
enganar o público; mas uma marca não poderá ser considerada contrária à ordem pública 
pela simples razão de que não está de acordo com qualquer dispositivo da legislação sobre 
as marcas salvo no caso em que o próprio dispositivo se relacione com a ordem pública; 
ressalva-se sempre a proteção contra a concorrência desleal.  

 No entanto, as marcas de fábrica ou de comércio não poderão ser recusadas nos 
outros países da União pelo único motivo de diferirem das marcas registradas no país de 
origem apenas por elementos que não alteram o caráter distintivo nem modificam a 
identidade das marcas na forma sob a qual foram registradas no referido país de origem. 

                                                                                                                                          
with the provisions of domestic law of a Member concerning the permissible form of trademarks, have nevertheless 
to be accepted for filing and protection in another country”. 

113  Decisão do panel da WTO em WT/DS176/AB/R, Page 40 “By virtue of Article 6quinquies A(1), WTO 
Members are obliged to confer an exceptional right on an applicant in a Paris Union country other than its country of 
origin, one that is over and above whatever rights the other country grants to its own nationals in its domestic law. A 
national who files for registration of a trademark in his own country must comply fully with the conditions for filing 
and registration as determined by the national legislation of that country. But, if that country is a Member of the Paris 
Union – and, now, of the WTO – then an applicant from another WTO Member who seeks registration in that country 
of a trademark duly registered in its country of origin has the additional rights that WTO Members are obliged to 
confer on that applicant under Article 6quinquies A(1)”. 
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§ 10.6.(L)  Efeito do uso sobre o registro 

Num dispositivo cujos efeitos excedem o telle quelle, o art. 6º quinquies C (1) diz que, 
para determinar se a marca é suscetível de proteção, deverão ser levadas em 
consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da 

marca. 

Esse dispositivo se aplica, em particular, no caso das chamadas “marcas fracas”, ou de 
pouca distingüibilidade114, em particular nas hipóteses em que, por longo uso, o signo 
tenha conseguido uma “significação secundária”. Este fenômeno, notado pela legislação 
ou jurisprudência em vários países, com amparo na CUP, art. 6 quinquies, e em TRIPs, 
art. 15.1, é o contrário da vulgarização - uma marca essencialmente fraca se 
desvulgariza, pelo emprego contínuo e enfático por parte de certo produtor ou prestador 
de serviços115.  

§ 10.6.(M)  Marcas de serviços  

Pelo art. 6º sexies, os países da União de comprometem a proteger as marcas de serviço, 
mas não são obrigadas a prever o registro dessas marcas.  

§ 10.6.(N)  Representante infiel 

Conforme o art. 6 septies 1 da CUP116 recebe tutela o titular da marca contra seu 
representante em outro país que infielmente tenta se apropriar da marca.  

O art. 166, de outro lado, tratando da nulidade de registro, ainda prevê que o titular de 
uma marca registrada em pais signatário da Convenção da União de Paris para Proteção 
da Propriedade lndustrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, 
a adjudicação do registro, nos termos previstos no Art. 6° septies (1) daquela 
Convenção. Assim, se, a despeito da irregistrabilidade mencionada, o direito tiver sido 
obtido, o titular terá a reivindicatória para - ao invés de desfazer o registro - havê-lo 
para si117.  

                                                

114  Chisum, op.cit., loc.cit., Bertrand, op.cit., p. 327: “dès lors la protection conféré par la marque se limitera 
souvent à la possibilité d’empêcher la reproduction à l’identique, et son titulaire devra tolérer la coexistence de 
marques proches de la sienne”. 

115  Chisum, op.cit. § 5C 5C[3][a], 5-67: “A term acquires secondary meaning if it signifies to the purchasing 
public that the product comes from a single producer or source. (..) the ultimate question is not the extent of the 
promotional efforts, but their effectiveness in altering the meaning of the word to the consuming public”. O art. 
L.711-2 do CPI francês diz o seguinte: “Le caractère distinctive peut (..) être acquis par l’usage”, excetuando os casos 
de forma imposta pela natureza ou função do produto, ou que confira a este um valor substancial.  

116  Art. 6o septies - Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem 
autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o 
direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transferência a 
seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento. (2) O titular da 
marca terá o direito de, com as reservas do subparágrafo 1, se opor ao uso da sua marca pelo seu agente ou 
representante, se não tiver autorizado esse uso. (3) As legislações nacionais têm a faculdade de prever um prazo 
razoável dentro do qual o titular de uma marca deverá fazer valer os direitos previstos no presente artigo. 

117  A reivindicatória não se limita só à infringência do art. 124, XXIII, mas a todos casos onde exista nulidade 
e possibilidade de haver o direito por terceiros - quando, em essência, haja um atentado à res aliena.  
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§ 10.6.(O)  Independência das marcas em face dos produtos 

A licitude das marcas não tem relação com os produtos sobre os quais a marca e aposta, 
pois e aplica o princípio da independência da marcas em face dos produtos e dos 

serviços (CUP, art. 7º.)118: 

Art. 7º A natureza do produto em que a marca de fábrica ou de comércio deve ser aposta 
não pode, em caso algum, obstar ao registro da marca. 

Como se lê da Ata da Conferência de Paris de 1883, p. 89, a proposta do Art. VII visou 
assegurar que uma marca pudesse ser obtida, muito embora estivesse proibida a 
comercialização do produto a qual a marca se propusesse a ser aposta. Por exemplo, no 
caso dos produtos farmacêuticos, quando registro sanitário ainda não tivesse sido 
obtido.  

§ 10.6.(P)  Marcas coletivas  

A marca coletiva, prevista na Convenção de Paris, art.VII bis, é o sinal distintivo, 
visualmente perceptível, destinado a distinguir produto ou serviço de outro idêntico, 
semelhante ou afim, tendo por origem atividade empresarial diversa - como no caso da 
marca específica - mas esta origem é coletiva, vale dizer, o empresário titular da 
atividade originária é um dos membros de uma coletividade, como, por exemplo, uma 
cooperativa. 

Pelo art. 7º bis (1), os países da União se comprometem a admitir o registro e a proteger 
as marcas coletivas pertencentes a coletividades cuja existência não seja contrária à lei 
do país de origem, ainda que essas coletividades não possuam estabelecimento 
industrial ou comercial, não se achar estabelecida no país onde a proteção é requerida 
ou de não se ter constituído nos termos da legislação desse país. 

§ 10.6.(Q)  Apreensão nas alfândegas 

Num dispositivo retomado no GATT 1947, o art. 9º(1) de CUP dispõe que o produto 
ilicitamente assinalado com uma marca da fábrica ou de comércio ou por um nome 
comercial será apreendido ao ser importado nos países da União onde essa marca ou 
esse nome comercial têm direito a proteção legal. A apreensão será efetuada a 
requerimento do Ministério Público, de qualquer outra autoridade competente ou de 
qualquer interessado, pessoa física ou jurídica, de acordo com a lei interna de cada país. 

A convenção estabelece uma série de medidas alternativas no caso de não ser prevista a 
apreensão. 

§ 10. 7. - Outros acordos sobre Propriedade Industrial 

Mas a Convenção de Paris, apesar de ser o mais importante instrumento internacional 
sobre propriedade industrial até o momento, não é o único. Ainda no âmbito da 
Convenção, há uma série de tratados restritos: o citado acordo de Madri, de 1891, que 
prevê o registro Internacional de Marcas; no mesmo ano, o acordo de Indicações de 
Procedência, ainda em vigor no Brasil na sua revisão de 1925; o acordo de Haia de 

                                                

118 Idem, 4a. Ed., no. 888. Bodenhausen, Guide to the Paris Convention, p. 128.  
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Patentes de Desenho e Modelo Industrial; o acordo de Nice, de Classificação de Marcas; 
o acordo de Estrasburgo, de Classificação de Patentes; o Patent Cooperation Treaty de 
Washington, de 1970; o Tratado de Viena de Signos Tipográficos; e o Tratado de Praga 
para Depósito de Microorganismos. Fora da Convenção de Paris há outros tratados com 
características interessantes: o primeiro prevê o Registro de Descobertas Científicas, o 
segundo é a Convenção de 1961 sobre Proteção de Cultivares, ou Variedades de Plantas 
(UPOV), com novas versões de 1978 e 1991; nota-se, ainda, o Tratado de Washington 
sobre Topografias de Circuitos Integrados, ainda não em vigor.  

O Brasil participa, ainda, de outros quatro tratados sobre propriedade industrial em 
vigor: dois acordos bilaterais (Panamá-Brasil e Uruguai-Brasil); Convenção 
Interamericana de 1911, de Buenos Aires, para Patentes de Desenhos e Modelos 
Industriais, e Convenção Interamericana de 1923, de Santiago do Chile, de Marcas e 
Nomes Industriais. 

Seção 5 - 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 119. Constitui-se igualmente 
em união, ou seja, um espaço comum de direito, como se viu no caso da CUP. 

Participaram das discussões em 1878 a Alemanha, Austria-Hungria, Baviera, Brasil, 
Chile, EL Salvador, Espanha, Estados Unidos, Portugal, San Marino e Uruguai. A 
conferência de 1880 teve a participação da Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Grã-
Bretanha, Haiti, Itália, Libéria, Suíza, Tunis. O Brasil só passa a afiliar-se à CUB em 9 
de fevereiro de  1922; os Esatdos Unidos somente em 1/3/1989   

§ 11.  - Objetos de proteção 

O alcance objetivo da Convenção é o das obras literárias e artísticas, incluindo-se entre 
aquelas as de caráter científico 120 - 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 121

.  

                                                

119 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. 

120 Desde que expressas em um dos meios formais protegíveis. Colombet, op.cit, p. 146. 

121 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.  
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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 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). 

§ 11. 1. - 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) 122, mas à proteção dos autores de países unionistas nos 
demais, ou que tenham publicado pela primeira vez, sua obra num país da União 123. 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 124. 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 125. 

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).  

                                                

122  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.  

123  Colombet, op.cit., p. 142. Masouyé, op.cit., p. 35 e seg; Lucas e Lucas, op.cit., p. 860-864.  

124  Massouyé, op.cit., p. 30. 

125  Massouyé, op.cit., p. 37; Colombet, op.cit.., p. 144.  
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§ 11. 2. - 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 126, 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 integridade da obra, em face de eventuais alterações 127. 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.  

§ 11. 3. - 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. 

§ 11. 4. - 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 
significativas.  

Como subsidiários à Convenção de Berna, atuando como uniões restritas, vêm o 
Tratado de Direitos Autorais da OMPI, traçando regras estritas sobre programas de 

                                                

126  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. 

127  Outros direitos morais podem ter origem na lei nacional, como, por exemplo, o direito ao inédito e o de 
arrependimento.  
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computadores e bases de dados, das medidas tecnológicas de proteção, do direito de 
distribuição e de locação de software, obras cinematográficas e fonográficas; e o 
Tratado de Direitos Conexos (PPT) 128.  

Seção 6 - Do Acordo Trips 

O novo acordo sobre Propriedade intelectual, denominado TRIPs (Agreement on Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights) resulta de um longa elaboração no 
âmbito do GATT 129. 

§ 12.  - Como a Propriedade Intelectual acabou na OMC  

Comecemos pela questão de raiz. Como a propriedade intelectual acabou na OMC, 
quando seu meio natural seria a OMPI? A resposta – pelo menos na minha visão 130 – 
vem de um trecho de outra obra: 

“A culpa era de Afonso Arinos, que, no tempo em que tocava o Itamarati para Jânio 
Quadros, fez com que a diplomacia brasileira começasse, na ONU de Nova York, uma 
campanha contra o poder das patentes dos países desenvolvidos. Vão se passando os anos, e 
se fortalecendo a idéia de que os países pobres tinham direito a mais oportunidades nesse 

                                                

128  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.  

129  Vide, a propósito do 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.  
130  Maristela Basso, por exemplo, vê outras razões, mais estruturais ou menos folclóricas, para a inclusão do 
tema no GATT: “Duas são as razões fundamentais da inclusão do TRIPS130 no GATT: o interesse de completar as 
deficiências do sistema de proteção da propriedade intelectual da OMPI, e a necessidade de vincular, definitivamente, 
o tema ao comércio internacional”. (Os fundamentos atuais do Direito Internacional da Propriedade Intelectual , 
manuscrito) 
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mundo: como os negros americanos, depois que a Suprema Corte decidiu em 1954 que a 
idéia “iguais mas separados” não era coisa de gente honesta. 

Era a idéia da nova ordem econômica mundial. Igualdade só de boca não basta. Era preciso 
tratar os pobres desigualmente, para tirá-los do lodo. Falando de patentes, o Brasil e os 
outros pedintes queriam mais direitos, e menos deveres do que os grandes. Tinha-se que 
mudar o tratado das patentes e marcas, a Convenção de Paris de 1884, para garantir essa 
nova ordem.  

Para isso, convocaram uma conferência diplomática em Genebra em 1981. A situação 
política: os pobres, o chamado Grupo dos 77’ (apesar do nome, eram muito mais pobres do 
que 77...) querendo mudança. Certo número de países europeus estava favorável, ou 
moderadamente favorável a essa mudança; os Estados Unidos - isolados, na mesma posição 
em que estavam desde o século XIX, num isolamento majestático - preferiam que a 
conferência diplomática não seguisse. E começaram a oferecer todo tipo de objeções.  

Pois os americanos inventaram que toda a discussão na conferência só podia ser tomada por 
unanimidade. E eles iam dizer que não. Isso era a tradição (...): todas as reuniões, desde 
1873, tinham acabado em consenso. (...)  

Mas nem a sabotagem dos americanos consegue parar a burocracia posta em marcha. Os 
diplomatas, na sua infinita sinuosidade, decidiram que, como todo mundo estava ali 
mesmo, era o caso de ir tocando para frente as discussões, sem voto. (...)  

Descobri às tantas que havia uma Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados. Que, 
revogando a tradição, mandava tomar os votos por maioria. Só que não estava em vigor. 
Fiquei de olho. Telefonei para a ONU de Nova York, onde se depositam os tratados. Estava 
quase-quase. Faltava uma só ratificação para entrar em vigor, e dizia-se que estava vindo – 
Zâmbia, Uganda, algo assim. Podiam telefonar se chegasse? Podiam.  

No penúltimo dia da sessão, ligaram de Nova York. Ademar Bahadian leu meu memorando 
noticiando a mudança na Assembléia Geral. Propôs, enfim, que se devia dar início à 
conferência, aplicando simplesmente o princípio da maioria do novo tratado. Votou-se essa 
proposta e foi vencedora, democraticamente, por 113 a 1. O voto isolado era, 
evidentemente, o americano. 

Alegria geral: palmas, um ou outro assobio. Podíamos mudar o sistema de propriedade 
intelectual em todo o mundo por voto de maioria. Foi aí que o embaixador americano, 
muito sério, nervoso no isolamento de um plenário de 114 países em que o único voto 
discordante era o seu, teve de explicar a realidade das coisas:  

“Está tudo muito bom, está tudo muito bem, vocês estão falando em interesses dos países 
em desenvolvimento, em transferência de tecnologia, em eqüidade econômica, mas o que 
me interessa é o interesse das minhas empresas. Aqui não estamos falando de cooperação 
entre pessoas, estamos falando de interesse entre empresas”. Atrás da fieira de bancadas 
decoradas com o nome dos países, havia outra, dos observadores. Lá os letreiros diziam: 
Xerox, IBM, General Electric. O embaixador americano apontou enfaticamente para a 
bancada de trás. E completou: “essa conferência não vai continuar”.  

 E assim, pelo delicado voto de um contra 113, a conferência deu em nada. Era 4 de março 
de 1981 e, na Casa Branca, estava Ronald Reagan” 131.  

                                                

131  Do autor, Uma geometria sem vértices, Armazém Digital, 2005. O texto literário tem , no entanto, suporte 
acadêmico: The TRIPs Agreement was made possible by the unprecedented support of business, which not only 
promoted the agreement but also contributed to its content (Evans 1994: 165). In truth, at the beginning of the GATT 
Uruguay Round of multilateral trade negotiations in 1986 few people in the Office of the United States Trade 
Representative (USTR) knew much about intellectual property (a view corroborated by Ryan 1998: 1). Instead, it was 
intense lobbying activity from industry, particularly in the US (Sell 1998: 137), that laid the foundations of linking 
intellectual property protection to trade in the multilateral context. As James R. Enyart, Director of International 
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§ 12. 1. - Como inventar um comércio de intangíveis 

Explicado o contexto da exclusão do tema de Propriedade Intelectual do âmbito da 
OMPI, para transferi-lo para o GATT, vejamos o pretexto. O Artigo IX do GATT (Lei 
313 de 30.09.48) 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 paises submeteram aos demais 
membros do Tratado uma proposta de Acordo que implementasse os Artigos IX e XX 
para tornar coativa a repressão aduaneira a contrafação de marcas registradas. Não se 
abordou na ocasião a proteção de indicações de procedência do Art. IX (pois os Estados 
Unidos contestarem então a postura européia quanto ao assunto na Convenção de Paris), 
nem a aplicação de outros direitos intelectuais. 

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 beneficio econômico da operação com bens 
contrafeitos ao contrafator. Tais obrigações em nada onerariam ao Brasil - já estando 
previstas na legislação interna e em outros tratados; e nos mecanismos de aplicação de 
acordo que se devia ver o interesse maior da proposta.  

Com efeito, 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; e instituía regras de transparência, troca de informações, etc. 

Por ocasião da reunião ministerial do GATT de 1982, as partes contratantes decidiram 
solicitar o exame pelo Conselho do GATT da questão dos bens contrafeitos, visando 
estabelecer se era apropriado tomar qualquer atitude em conjunto quanto aos aspectos 
da contrafação relativos ao comercio internacional. 

A posição brasileira, naquela primeira sessão em que participei, foi de circunscrever a 
discussão aos termos literais do mandato de Punta del Leste, tomando como base o 
relatório do grupo de especialistas publicado como Doc. L/5878 e não a proposta 
americana de 1982. Como tal documento apenas retratava a falta de consenso entre os 
vários grupos, sem configurar qualquer base de negociação, a sua adoção nos termos 
propostos pelo Brasil importaria em desacelerar o exercício, renovando a discussão da 
necessidade de um novo conjunto de normas, o foro de sua discussão, a dimensão do 
problema de contrafação no comercio internacional, etc. Em suma, ressuscitaria as 
matérias preliminares que a decisão de Punta del Leste tentou resolver. 

Tal posição encontrou apoio ou assentimento tácito de um numero de paises do grupo 
dos 77. Nos trabalhos posteriores, no entanto, a posição brasileira foi necessariamente 
se atenuando, em parte pela falta efetiva de apoio dos demais paises em 
desenvolvimento, em parte pelas complexidades da própria situação nacional, interna e 

                                                                                                                                          
Affairs at Monsanto, put it: ‘the rules of international commerce are far too important to leave up to government 
bureaucrats and their academic advisers. But governments, not businessmen, make rules and they only listen when 
the chorus gets big enough and the singing loud enough’ (Enyart 1990: 53). So it was that patent and copyright 
business groups drove trade-related intellectual property policy in the 1980s and 1990s, although the diplomacy was 
conducted on their behalf by the USTR (Ryan 1998: 8). (Duncan Matthews, “Trade-Related Aspects Of Intellectual 
Property Rights: Will The Uruguay Round Consensus Hold?” CSGR Working Paper No. 99/02, Centre for the 
Study of Globalisation and Regionalisation (CSGR), University of Warwick, Coventry) 

 



67 

externa, que dificultavam uma atuação mais vigorosa quanto ao ponto, na esfera do 
GATT.  

§ 12. 2. - O desenho das posições divergentes 

Convém, no entanto, relembrar que toda a reavaliação internacional do papel da 
propriedade intelectual no desenvolvimento foi iniciada pelo Brasil na Assembléia 
Geral da ONU, no inicio da década de 60, numa linha política que continuou inalterada 
durante as duas décadas seguintes 132. Nas discussões conduzidas no GATT e nas ações 
de caráter unilateral quanto à regulação internacional da propriedade intelectual, 
serviços e investimentos estava clara a estratégia dos paises desenvolvidos para renovar 
a repartição de recursos informacionais, com reforço da propriedade sobre tais recursos.  

A tendência de reforço da propriedade dos bens intelectuais era um fenômeno reativo - 
em face da chamada Nova Ordem Econômica dos países em desenvolvimento - mas 
também um interesse em si mesmo, resultante das peculiaridades da economia 
americana. Na passagem da década de 1970, pela primeira vez na História, a balança de 
intangíveis (inclusive financeiros e de investimentos) dos Estados Unidos superou a 
balança comercial. As discussões sobre comércio físico, sempre relevantes, passaram 
para um segundo plano.  

Por isso mesmo o governo americano tinha de se valer de meios unilaterais, da sua 
própria Seção 301 do Tariff and Trade Act de 1984 (como fez no caso da informática e, 
depois, nas patentes farmacêuticas), para conseguir o que a lei e os tratados na época lhe 
negavam.  

As patentes, marcas e outros direitos que as empresas americanas dizem estar sendo 
violados só existiam nos Estados Unidos, ou em certos outros paises onde se obteve 
proteção especifica - pois nunca tinha havido a regra de "propriedade universal" sobre 
os produtos da inteligência. Cada país protegia as criações do intelecto como sua 
Constituição determina e sua Historia lhe aconselha.  

Pois as idéias foram sempre consideradas como patrimônio comum da Humanidade - e 
uma invenção e uma idéia posta em pratica. Por muitos anos, os próprios Estados 
Unidos não protegiam os direitos autorais dos estrangeiros; a Suíça não reconhecia 
patentes a nenhum inventor; a Holanda considerava imoral conceder privilégios na 
industria... Ate que a massa de invenções e criações intelectuais de seus próprios 
nacionais tornassem mais interessante dar a proteção em termos gerais.  

Quando foi negociada a Convenção da União de Paris para a Propriedade Industrial em 
1882, prevaleceu o entendimento de que não cabia a padronização das normas 
substantivas, relativas a marcas e patentes, das varias legislações nacionais. Ao 
contrario, optou-se por estabelecer um mecanismo de compatibilização entre tais 

                                                
132  A proposta foi apresentada pelo delegado brasileiro à Assembléia Geral das Nações Unidas em 1961, 
Guerreiro Ramos, e formalizada pela Res. 1713, de 19/12/1961. Alberto Guerreiro Ramos foi professor da Escola de 
Administração da Universidade do Sul da Califórnia e professor visitante da Universidade de Santa Catarina, Pequim, 
Belgrado e na Academia de Ciências da antiga União Soviética. Em 1955, foi conferencista visitante da Universidade 
de Paris. No ano de 1972/3 foi Visiting Fellow da University e professor visitante da Wesleyan University. A 
Universidade de Toronto publica em 1981 a edição inglesa de seu livro. Membro da Delegação do Brasil à 
Assembléia Geral das Nações Unidas (ONU), em 1961. Foi também deputado federal, diretor de pesquisas do 
Ministério do Trabalho e Assessor dos Presidentes Vargas, Kubitschek e Goulart. Foi especialmente membro do think 
tank ISEB, com Anísio Teixeira, Roberto Campos,  Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, Miguel Reale, 
Horácio Lafer, Pedro Calmon, Augusto Frederico Schmidt, Sérgio Milliet, Paulo Duarte, Heitor Villalobos, San 
Tiago Dantas etc. Roland Corbisier e como  responsáveis pelos departamentos Álvaro Vieira Pinto (Filosofia), 
Cândido Mendes (História), Ewaldo Correia Lima (Economia), Hélio Jaguaribe (Ciência Política). 
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legislações, permitindo a diversidade nacional. Respeitava-se desta feita a diversidade 
de políticas e objetivos nacionais, mesmo num campo - o da produção cultural - em que 
a universalização era arraigada. 

Pois a reforma no sistema de comercio internacional proposta no âmbito do GATT 
pelos Estados Unidos naquela fase, e que por ele já estava tentando ser implementada 
através da ação unilateral via seção 301, visava eliminar precisamente esta diversidade 
nacional. Assim como o comércio de bens físicos entre as nações repousa sobre a 
proteção universal da propriedade clássica, pretendia-se agora, naquela Rodada Uruguai 
do GATT, padronizar as normas que asseguram o controle sobre os bens imateriais não 
financeiros (assim como reduzir as barreiras ao fluxo de investimento e serviços). 

Mais flagrante do que em qualquer outra área, esta uniformização das normas da 
propriedade intelectual poderia resultar na manutenção uma situação de absoluta 
desigualdade na divisão do patrimônio informacional agregado do mundo. O monopólio 
da informação cientifica, tecnológica e comercial, além do predomínio nos veículos de 
difusão cultural, poderia importar em controle sobre os fluxos econômicos 
internacionais, sobre a capacidade de desenvolvimento de cada pais e sobre a própria 
formação ideológica da noção de diversidade nacional. 

Ora, ai também, e especialmente ai, no Brasil estava implementando uma política que, 
em setores cruciais, se baseava no principio da diversidade e na noção de que a 
propriedade sobre os bens intelectuais é uma criação do Estado e não um dado da 
natureza. O estabelecimento de normas coativas na esfera internacional frustraria tal 
política e importaria em retardar ou impedir o desenvolvimento cientifico e tecnológico 
do país. 

Poucos eram os paises que, como o Brasil, dispunham de uma capacidade objetiva de 
aproveitar-se do sistema de propriedade intelectual baseado na diversidade nacional 
para sair do subdesenvolvimento. Sua posição era assim singular. 

§ 12. 3. - A propriedade intelectual na OMC 

Nas discussões conduzidas no GATT, que deram origem ao TRIPs da OMC, e nas ações 
e caráter unilateral quanto à regulação internacional da propriedade intelectual, serviços 
e investimentos pareceria 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 re-arrumações 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. 
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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, 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 se tornou de marginal 
(e por isso possibilitando o desenvolvimento infringente) 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 era fundamentalmente de 
tempo. 

Curiosamente, ou talvez sem surpresas, o reflexo de TRIPs no Brasil, especialmente na 
sua incorporação real ou fictícia no direito interno, reflete não o usufruto do tempo, mas 
um açodamento doido e irrefreado 133.  

Como ocorreu tal descalabro? Em primeiro lugar, pela votação de projetos de lei de 
sentido patrimonialista e desequilibrado, sem compatibilidade com o sistema 
constitucional e a simples razoabilidade. Em segundo lugar, pela aplicação interna de 
TRIPs em completo desacordo com o tratado e em desafio da jurisprudência estrangeira 
e internacional, que negam a possibilidade de tal aplicação direta (especialmente no 
caso de prorrogação de patentes). Parceiros de tal insanidade, o legislativo e alguma 
parcela do judiciário dão guarida aos interesses de investidores em detrimento dos 
interesses sociais e do simples bom senso.  

Temos, neste episódio, um exemplo egrégio do que a historiadora Bárbara Tuchman 
descreve como “a marcha da insensatez”, definido-se esta  

“as the pursuit by governments of policies contrary to their own interests, 
despite the availability of feasible alternatives” 134. 

§ 12. 4. - A noção de desenvolvimento em TRIPs: a barganha 

TRIPs resultou de um equilíbrio complexo. A análise de Maristela Basso 135 é essencial 
neste passo:: 

“Durante os debates, emergiram três concepções sobre propriedade intelectual:  

A primeira, defendida pelos Estados Unidos, entendia a proteção da propriedade 
intelectual como instrumento para favorecer a inovação, as invenções e a transferência 
de tecnologia, independentemente dos níveis de desenvolvimento econômico dos países. 
Os países desenvolvidos enfatizavam a vinculação entre propriedade intelectual e 
comércio internacional. 

                                                
133  Na verdade, os exercícios legislativos brasileiros incorporaram tanto o resultado das negociações de TRIPs, 
quanto os exercícios de harmonização levados a cabo no contexto OMPI e, o que talvez mais ressalte, as pressões 
unilaterais americanas.  

134  The March of Folly, Ballantine Books, 1992. 

135  Op. cit.  
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Durante as discussões, os países comunicaram ao GATT que a operação de suas 
companhias era ameaçada pela contrafação e inadequada proteção da propriedade 
intelectual;  

A segunda posição, defendida pelos países em desenvolvimento, destacava as profundas 
assimetrias Norte-Sul, no que diz respeito à capacidade de geração de tecnologia. Sem 
desconhecer a importância da proteção da propriedade intelectual, estes países 
defendiam que o objetivo primordial das negociações deveria ser assegurar a difusão de 
tecnologia mediante mecanismos formais e informais de transferência. Os países em 
desenvolvimento tinham a preocupação de se garantir do acesso seguro à moderna 
tecnologia através de maior proteção dos direitos de propriedade intelectual. O dilema 
era como aumentar a proteção a esses direitos e garantir o acesso à moderna tecnologia. 
Para eles, suas necessidades de desenvolvimento econômico e social eram tão 
importantes (ou mais) que os direitos dos detentores de propriedade intelectual; 

Por fim, tínhamos uma posição intermediária de alguns países desenvolvidos, dentre os 
quais o Japão e os membros das Comunidades Européias que destacaram a necessidade 
de assegurar a proteção dos direitos de propriedade intelectual, evitando abusos no seu 
exercício ou outras práticas que constituíssem impedimento ao comércio legítimo. Isso 
porque os direitos exclusivos outorgados pelos títulos de propriedade intelectual 
poderiam se tornar, muitas vezes, barreiras ao comércio, especialmente por seu uso 
abusivo. Para esses países, as distorções no comércio podem surgir não apenas da 
"inadequada" proteção como também de uma "excessiva" proteção.  

 

Segundo Maristella – e entendo que a evolução histórica interna de TRIPs indica que 
sua análise está correta -, o texto que resultou das negociações (a proposta de Arthur 
Dunkel de dezembro de 1991, como modificado) incorpora esse justo meio. O equilíbrio 
de interesses:  

“O projeto buscava um ponto de equilíbrio entre as várias posições e, ao mesmo tempo, 
apresentar uma resposta às preocupações dos países em desenvolvimento.  

São reveladoras do contexto em que as negociações se desenvolveram, as colocações do 
diretor-geral Dunkel, no projeto final, de dezembro de 1991:  

"This is not to say the agreement is without its critics. All parties 'won' and 'lost' 
important issues. Some industries in some countries are deeply troubled by the 
compromise package put forward. Nonetheless, the opportunity to obtain multilateral 
rules and enforcement mechanisms across so many disparate issues will likely be 
viewed as one of the major accomplishments in any concluded Uruguay Round"136. 

A composição dos interesses em jogo durante as negociações do TRIPS resultou numa 
posição comum expressa numa pauta de compromissos claramente apresentados no 
Preâmbulo do Acordo e nos arts. 7º, 8º e 69. 

Como se lê no Preâmbulo do Acordo, as partes lograram o consenso comprometendo-
se: 

a aplicar os princípios básicos do GATT 1994 e os acordos e convenções internacionais 
relevantes em matéria de propriedade intelectual; 

a estabelecer padrões e princípios adequados relativos à existência, abrangência e 
exercício de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio; 

                                                

136  In "Draft Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations", 
GATT DOC.MTN.TNC/W/FA (20 December 1991).  
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a estabelecer 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; 

a estabelecer procedimentos eficazes e expedidos para a prevenção e solução 
multilaterais de controvérsias entre Governos; ...". 

Para tanto, os Estados reconhecem: 

• a necessidade de um arcabouço de princípios, regras e disciplinas multilaterais 
sobre comércio internacional de bens contrafeitos;  

• os direitos de propriedade intelectual são direitos privados; 

• os objetivos básicos de política pública dos sistemas nacionais para a proteção 
da propriedade intelectual, inclusive os objetivos de desenvolvimento e 
tecnologia; 

• as necessidades especiais dos países de menor desenvolvimento relativo, 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;  

• a importância de reduzir tensões mediante a obtenção de compromissos firmes 
para a solução de controvérsias sobre questões de propriedade intelectual 
relacionadas ao comércio, por meio de procedimentos multilaterais" 
(Preâmbulo). 

O art. 7º do Acordo TRIPS fixa os Objetivos a serem perseguidos: 

"A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual 
devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e 
difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento 
tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um 
equilíbrio entre direitos e obrigações". 

As partes se comprometem a buscar "benefícios recíprocos", "bem-estar social e 
econômico" e, sobretudo, o "equilíbrio de direitos e obrigações". O reconhecimento e a 
observância dos direitos de propriedade intelectual dependem de valores sociais 
relevantes e, em particular, do equilíbrio entre os usuários de conhecimento tecnológico.  

Como observou Carlos Correa, "o Acordo TRIPS, portanto, não consagra um paradigma 
'absolutista' da propriedade intelectual, no qual só interessa a proteção dos direitos do 
titular. Pelo contrário, se baseia no equilíbrio entre a promoção da inovação e da difusão 
e transferência de tecnologia"137. 

O discurso oficial da OMC reflete o conceito de que a ponderação é o elemento crucial 
do Acordo: 

The WTO’s Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 
attempts to strike a balance between the long term social objective of providing incentives 
for future inventions and creation, and the short term objective of allowing people to use 
existing inventions and creations 138 

                                                

137  In Acuerdo TRIPS - Régimen internacional de la propiedad intelectual. Buenos Aires, Ediciones Ciudad 
Argentina, 1998, p. 28-29. 

138  TRIPS and pharmaceutical patents, Fact Sheet, April 2001 
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§ 12. 5. - A noção de desenvolvimento em TRIPs: o texto 

O equilíbrio se expressa no texto de TRIPs. Já nos consideranda: 

(...) 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 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; 
(…)  

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.  

E no importante teor do art, 8º. 

Princípios 

l - Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas 
necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público 
em setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico, 
desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo. 

2 - Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas 
apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou 
para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que 
afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia. 

Como se vê, 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 sócio-econômico 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. 

No próprio corpo do Acordo, reserva-se aos países em desenvolvimento prazo especial 
de aplicação (art. 65.2) 139, prazo decenal para início do patenteamento de setores 

                                                
139  2 - Um país em desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de aplicação das disposições do 
presente Acordo, estabelecida no parágrafo 1º, por um prazo de quatro anos, com exceção dos Artigos 3, 4 e 5. 
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específicos 140, condições especiais para os chamados “países de menor 
desenvolvimento relativo”(os LDC) 141, e previsão de cooperação técnica 142. 

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 utilizasse os prazos de transição previstos 
asseguraria 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. 

§ 12. 6. - Gênese do TRIPS 

O GATT original 143 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 

                                                
140  Art. 65.4 - 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 2º, 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. 
141  ARTIGO 66 Países de Menor Desenvolvimento Relativo Membros 1 - Em virtude de suas necessidades 
e requisitos especiais, de suas limitações econômicas, financeiras e administrativas e de sua necessidade de 
flexibilidade para estabelecer uma base tecnológica viável, os países de menor desenvolvimento relativo Membros 
não estarão obrigados a aplicar as disposições do presente Acordo, com exceção dos Artigos 3, 4 e 5, durante um 
prazo de dez anos contados a partir da data de aplicação estabelecida no parágrafo 1º do art.65. O Conselho para 
TRIPS, quando receber um pedido devidamente fundamentado de um país de menor desenvolvimento relativo 
Membro, concederá prorrogações desse prazo. 2 - Os países desenvolvidos Membros concederão incentivos a 
empresas e instituições de seus territórios com o objetivo de promover e estimular a transferência de tecnologia aos 
países de menor desenvolvimento relativo Membros, a fim de habilitá-los a estabelecer uma base tecnológica sólida e 
viável. 
142  ARTIGO 67 Cooperação Técnica A fim de facilitar a aplicação do presente Acordo, os países 
desenvolvidos Membros, a pedido, e em termos e condições mutuamente acordadas, prestarão cooperação técnica e 
financeira aos países em desenvolvimento Membros e de menor desenvolvimento relativo Membros. Essa cooperação 
incluirá assistência na elaboração de leis e regulamentos sobre proteção e aplicação de normas de proteção dos 
direitos de propriedade intelectual, bem como sobre a prevenção de seu abuso, e incluirá apoio ao estabelecimento e 
fortalecimento dos escritórios e agências nacionais competentes nesses assuntos, inclusive na formação de pessoal 

143  O Artigo IX do Anexo à Lei 313 de 30.09.48 
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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 
prevista 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). 144 

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 145. 

§ 12. 7. - O propósito de TRIPs 

O acordo resultante dessas negociações, chamado TRIPs (Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights) ou ADPIC (Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de 
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), teve como um de seus propósitos 
estabelecer um patamar considerado adequado de proteção de direitos de propriedade 

                                                
144  Regis Percy Arslanian e Maurício Carvalho Lyrio, A Reforma da Lei de Patentes no Brasil e as Pressões 
Norte-Americanas na Área de Propriedade Intelectual, Revista Política Externa, vol. 4, nº 2, set. 1995, p. 3 e segs.. 

145  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. 
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intelectual. Muitas vêzes, tal será um piso mínimo; e, em outras circunstâncias será um 
limite máximo 146. 

Ocorre que, à época de sua conclusão, um número relevante de países (55) não contava 
ainda, em sua legislação nacional, com a proteção de direitos de exclusiva para 
determinados aspectos da tecnologia – por exemplo, as tecnologias relativas à saúde 
humana. A proposta do novo Acordo era, dentro de prazos e condições tidas por 
razoáveis, fazer com que tal proteção fosse oferecida geralmente, como o era nos países 
desenvolvidos de economia de mercado. 

A equação oferecida àqueles países que tinham intenção de se beneficiar do que era, 
aparentemente, um pacote de benefícios ao comércio em geral previa a incorporação de 
tal proteção por patentes a todas as áreas de tecnologia. Em troca de acesso de produtos 
e serviços dos países mais pobres aos mercados dos países mais ricos, aqueles – 
inclusive o Brasil – reformulariam sua política pública de propriedade intelectual.  

Note-se que, até então, o único limite à política pública em patentes, à luz da Convenção 
de Paris de 1883, o tratado em vigor de maior afiliação, era o dever de tratar nacionais e 
estrangeiros de igual forma. Com TRIPs, cria-se o dever de se protegerem todas as 
tecnologias, inclusive aquelas que, por imposições de interesse público, especialmente 
saúde pública, tinham sido excluídas do patenteamento. Em grande parte dos países 
ricos, essa proteção era recente, após décadas ou mesmo centenas de anos seguindo 
políticas públicas de negar as mesmas patentes que o Brasil e mutos países denegavam.  

A não discriminação entre pessoas passava, assim a ser não discriminação objetiva, 
entre tecnologias. Vide a seção [7] deste capítulo.  

§ 13.  - 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 147. 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 148: a do Artigo I, relativo à Nação Mais 
Favorecida (MFN), e a do Art. III, que regula o chamado “tratamento nacional”. Diz 
John Jackson: 

                                                

146  Por exemplo, como ocorre nos dispositivos relativos à apreensão nas alfândegas de bens contrafeitos, nos 
quais o alegado titular de direitos é obrigado a sumeter um nivel mínimo de provas de violação de direitos, antes de 
conseguir a autuação, o que representa um máximo procedimental de direitos. Vide Josef Drexl, The Evolution of 
TRIPS: Toward Flexible Multilateralism, incluído em ADPIC 10 Ans Apres, Université Catholique de Louvain. 
Louvain, Bélgica, 2007 

147  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.  

148  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).  
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“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 goods which are imported. It is, needless to say, a central feature of 
international trade rules and policy.” 149 

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 150 [vide a seção [7]) deste capítulo. . 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) 151. 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.  

§ 13.1.(A)Bibliografia sobre Proteção Mínima de TRIPs 

Barbosa, Denis Borges, Minimum standards vs. harmonization in the TRIPs context: The 
nature of obligations under TRIPs and modes of implementation at the national level in 
monist and dualist systems, in Carlos M. Correa (Editor), Research Handbook on 
Intellectual Property Law and the WTO, Elgar Books, 2009.  

§ 13. 2. - O Acordo TRIPS como parcela da OMC 

O texto sob análise identifica-se claramente como parte do sistema normativo da OMC. 
Diz seu preâmbulo: 

“(...) 

                                                

149  Op. cit., p. 483. 

150  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. 

151  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. 
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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).  

Não se padece de dúvidas de que o conjunto dos demais instrumentos do GATT 1994 e, 
em particular, o Acordo Geral ele mesmo 152, 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 153 

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.154 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. 

§ 14.  - 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; 

                                                

152  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.". 

153  Documento WT/DS170/R, 5 May 2000 
154  [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. 
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2) Marcas; 

3) Indicações geográficas; 

4) Desenhos industriais; 

5) Patentes; 

6) Topografias de circuitos integrados; 

7) Proteção de informação confidencial; 

8) Controle de práticas de concorrência desleal em contratos de licença. 

§ 14. 1. - 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 155. 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 

                                                
155  “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.  
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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 Conselho para TRIPS e não 
constituam discriminação arbitrária ou injustificável contra os nacionais dos demais 
Membros (vide a seção [7] deste capítulo). 

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 
re-equilíbrio 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 
sócio-econômico 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. 

§ 14. 2. - 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 156. 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 

                                                

156 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." 
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da questão, sempre que fosse suscitada em diferendos sobre o DU (acordo de solução de 
controvérsias da OMC).  

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. 

§ 14. 3. - 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. 
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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. 

§ 14.3.(A) Bibliografia sobre TRIPs e direitos autorais 

Borges Barbosa, Denis ,Counting Ten for TRIPs: Author Rights and Access to Information 
- A Cockroach's View of Encroachment(November 4, 2005). Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=842564, BARBOSA, Denis Borges ; KORS, J. ; REMICHE, B. . 
ADPIC, première décennie: droits d´auteur et accès à l´information.Perspective latino-
americaine. L´Accord ADPIC: dix ans après. Belgica: LARCIER, 2007, v. , p. 373-446, 
BARBOSA, Denis Borges . ADPIC, la primera década: Derechos de autor y acceso a la 
información. Una perspectiva latinoamericana. In: Bernard Remiche; Jorge Kors. (Org.). 
Propiedad intelectual y tecnología. El Acuerdo ADPIC diez años después: visiones europea 
y latinoamericana. Buenos Aires: Faculdad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 
2006, v. , p. -371. 

§ 14. 4. - 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 
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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 utilizada 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. 

§ 14.4.(A)Bibliografia sobre TRIPs e marcas 

Borges Barbosa, Denis,TRIPs art. 7 and 8, FTAs and Trademarks (March 9, 2006). 
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=889107, BARBOSA, Denis Borges ; 
DINWOODIE, G. B. ; HALBERT, D. ; YU, P. K. ; SUPPAN, D. S. ; GERVAIS, D. ; 
RAMANI, S. V. ; RAVI, M. ; PRADHAN, P. ; AVAFIA, T. ; MAONERA, F. . TRIPS Art. 
7 and 8, FTAs and Trademarks. IPR PROTECTION AND TRIPS COMPLIANCE issues 
and implications. Punjagutta Hyderabad: VEENA, 2007, v. , p. 91-134. 

§ 14. 5. - 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 
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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.  

§ 14. 6. - 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. 

§ 14. 7. - 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 (vide a seção [7] deste capítulo). Esta cláusula, aliás, está no texto 
condicionada à aplicação do disposto no parágrafo 4 do Artigo 65 157, no parágrafo 8 do 
Artigo 70 158 e no parágrafo 3 do próprio artigo 27 159, dando aliás uma visão razoável 
do que poderiam ser normas discriminatórias, à luz da TRIPs.  

                                                
157 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. 
158 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. 
159 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. 
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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; 

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 160: 

• 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;  

                                                
160 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. 
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• 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;  

• 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. 

§ 14. 8. - 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. 
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A proteção substantiva exigida pelo 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.)). 

§ 14. 9. - 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 .  

§ 14. 10. - 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 
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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.  

§ 14. 11. - 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. 

§ 14. 12. - 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. 

§ 14. 13. - Transparência 

O Acordo determina que todas as normas aplicáveis à propriedade intelectual sejam 
publicadas e conhecíveis.  
 

§ 14. 14. - 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). 

§ 14. 15. - 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. 
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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. 

§ 14. 16. - 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 161.  

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 
estabelecerá, a partir da data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, um 

                                                

161 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. 
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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.  

§ 15.  - Interpretação 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".162 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. 

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 

                                                
162  [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. 
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consagrados pela Convenção de Viena já seriam elementos consuetudinários do Direito 
Internacional.  

§ 15. 1. - Natureza do texto em análise 

Como já se viu, com a entrada em vigor da Convenção de Viena sobre Direito dos 
Tratados, em 27 de janeiro de 1980 163 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 164.  

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 165. 

§ 15. 2. - 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. 

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). 

                                                
163  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. 
164  Direito dos Tratados, Forense, 1984, p. 21. 

165  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.  
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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 166.  

§ 15. 3. - 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; 

(...) 

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 

                                                

166  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.  
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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. 

§ 15. 4. - 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 167. 

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. 

§ 16.  - Aplicabilidade Interna de TRIPs 

§ 16. 1. - 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 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.  

§ 16. 2. - 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 

                                                

167 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. 
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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, 168sobre 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.  

§ 16. 3. - 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 169. 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 

                                                

168 Regulación del Comercio Internacional tras la Ronda Uruguay, Tecnos, Madrid, 1996, p. 192,  
169 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. 
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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 170: 

“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.” (...)  

 “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” 
171

. 

§ 16. 4. - A posição da Comunidade Européia: TRIPs não tem automaticamente efeitos 
diretos 

O Tribunal de Justiça da CE entendeu repetidamente que TRIPs não se aplica 
internamente de forma automática, mas apenas junge os Estados a implementar seus 
princípios através de seus meios constitucionais 172.  

                                                

170 Acuerdo TRIPs, Ed. Ciudad Argentina 1996, p. 35 
171 Revista da ABPI – Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual – 1996 

172
 Vide O estudo de Harvard, de autoria de Judson Osterhoudt Berkey, The European Court Of Justice And Direct 

Effect For The Gatt: A Question Worth Revisiting, encontrado em 
http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/papers99.html . Vide especialmente o estudo da New York University, de 
autoria de Gaëlle Bontinck, The TRIPs Agreement and The ECJ: A New Dawn? Some Comments About Joined 
Cases C-300/98 and C-392/98, Parfums Dior and Assco Gerüste, encontrado em 
http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/papers01.html , ambas fontes consultadas em 17/5/02. 
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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 sob a lei comunitária, ainda que o fosse sob a lei 
nacional 173.  

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.  

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» 174 

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 Européia 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” 175 

                                                
173 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. 
174Acórdão do Tribunal de 23 de Novembro de 1999. República Portuguesa contra Conselho da União Europeia. 
Política comercial - Acesso ao mercado dos produtos têxteis - Produtos originários da Índia e do Paquistão. Processo 
C-149/96. Colectânea da Jurisprudência 1999 página I-08395. 

175 Jornal oficial no. L 336 de 23/12/1994 P. 0001 - 0002 
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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 176. 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 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 6º, 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 16º, 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 

                                                
176 Relatório do Corpo Recursal da OMC em 21 de fevereiro de 1997, Brazil - Measures affecting Desiccated 
Coconut, AB-1996-4, WT/DS22/AB/R, o qual alega que "unlike the previous GATT system, the WTO Agreement is 
a single treaty instrument." 
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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 22º, 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 2º, 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 à 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» 177.  

                                                
177

 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. 
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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 
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 européia178: 

                                                                                                                                          
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. 

178 De Bandt, Van Hecke, Lagae & Loesch De Brauw Blackstone Westbroek Gianni, Origoni, Grippo 
& Partners Linklaters, Issue 19, November 200, Intellectual Property News (“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. 
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1 Tem o artigo 50(6) de TRIPs efeito direto?. 

O Tribunal da CE repetiu sua decisão de 14 de dezembro de 2000 e julgou que, em 
princípio, pessoas privadas não podem apoiar-se diretamente no Artigo 50.  

Em casos relativos a direitos de propriedade intellectual (como definido em TRIPs) onde a 
CE já tenha legislado, as autoridades judiciárias dos Estados-membro são obrigadas a 
aplicar regras nacionais o máximo possível no sentido de seguir a redação e propósito do 
Artigo 50(6). Elas devem assegurar que o equilibrio seja alcançado entre os direitos de 
concorrência e obrigações do titular do direito de propriedade intelectual e do demandado. 
(tradução nossa) 

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:  

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 179:  

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). 

Numa interessante, mas marginal, reflexão sobre o mesmo tema, recente decisão da 
Corte Européia precisou que - caso o sistema constitucional dos Estados membros 
consiga dar eficácia direta interna às normas que não se dirijam às partes privadas, sem 
violar a esfera comunitária -, a matéria torna-se estranha à normativa européia 180. Como 
a norma européia não determinou ainda a questão sob análise da corte nacional (prazo 
de patentes) tal tribunal local pode pronunciar-se sobre a questão, sem violar a norma 
supranacional 181.  

                                                
179 ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 9 de Outubro de 2001 , «Anulação da Directiva 98/44/CE - 
Protecção jurídica das invenções biotecnológicas - Base jurídica - Artigo 100.°-A do Tratado CE (que passou, após 
alteração, a artigo 95.° CE), artigo 235.° do Tratado CE (actual artigo 308.° CE) ou artigos 130.° e 130.°-F do 
Tratado CE (actuais artigos 157.° CE e 163.° CE) - Subsidariedade - Segurança jurídica - Obrigações de direito 
internacional dos Estados-Membros - Direitos fundamentais - Dignidade da pessoa humana - Princípio da 
colegialidade para os projectos legislativos da Comissão» No processo C-377/98, Reino dos Países Baixos, apoiado 
por República Italiana,e por Reino da Noruega, contra Parlamento Europeu, e Conselho da União Europeia, 

180 Decisão da Corte Européia (Case C-431/05) de 11 de Setembro de 2007, em http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0431:EN:HTML. Trata-se de um Consulta submetida 
pela corte suprema de Portugal ao tribunal europeu para saber se o tribunal loval podia julgar matéria relativa ao art . 
33 de TRIPs sobre efeito direito. A conclusão da Corte Européia é que a corte portuguêsa poderia fazê-lo sem 
infringir a lei européia. A Corte Européia indicou que a lei nacional pode determinar a aplicação direta de TRIPS 
como uma escolha da lei nacional. O tribunal português não apreciou, ainda, se há, ou não, efeito direto de TRIPs, 
tendo apenas pedido vênia à Corte Européia para prosseguir o julgamento. Note-se que da lei portuguesa de 1995 
constava disposição expressa limitando as patentes concedidas anteriormente aos 15 anos (idêntico período ao 
brasileiro). Depois esse dispositivo foi revogado SEM RETROATIVIDADE, mandando aplicar, para as patentes 
ainda em vigência, os vinte anos gerais da nova lei..  
181 “Having regard to the principle recalled in paragraph 34 above, it must be concluded that, since Article 33 of the 
TRIPs Agreement forms part of a sphere in which, at this point in the development of Community law, the Member 
States remain principally competent, they may choose whether or not to give direct effect to that provision”. 
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Num comentário instigante, o parecer ministerial que informou o acórdão nota que o 
interesse de terceiros na duração da patente (cuja duração máxima permanece 
indeterminada em TRIPs), exige pronunciamento do legislativo e assim, é impossível 
imaginar-se efeito direto no caso. Caberia, se o sistema constitucional o permita, ao 
particular, instar ao legislativo que o fizesse, através de um meio como, no Brasil, o 
mandado de injunção 182.  

§ 16. 5. - 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." 183 

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 184. 

§ 16. 6. - 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 185: 

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.  

                                                
182 “ 93. Greater doubts arise in the recognition of horizontal direct effect, because of the lack of a maximum limit. 
The end of the period of protection for those special rights affects not only their holder but, in particular, third parties 
and the public domain, which in this respect represents the general interest. Competitors and also the appropriate 
registration authority have to know when protection of that patent comes to an end in the national legal order. 94. If 
the legislature does not exercise that power, it is impossible to pinpoint, merely from the wording of Article 33, the 
precise moment at which the term of the lawfully granted monopoly ends. In particular, to decide that it is sufficient 
to take the minimum option of 20 years would amount to assuming a power belonging to the legislature and it could 
not be raised against third parties. 95. Consequently, Article 33 of the TRIPs Agreement, because it is subject to the 
power of the national legislature to fix the exact duration of the protection granted to patents in its own legal order, 
does not have direct effect”. 

183 Armin von Bogdandy, Case note on Hermès, [1999] C.M.L.Rev. (36) 663, at 668. 
184 It should be noted that Switzerland led an initiative halfway through the Uruguay Round to require each GATT 
member to give the GATT direct effect, or some equivalent status, in their national law. As Kuijper, supra note 11, at 
65, notes this "would have assured equality between the parties in respect of `internal enforcement' of the GATT." 
The fact that this was not included in the final Uruguay Round Agreement seems to indicate, however, that the GATT 
members as a whole still do not desire direct effect for the GATT, Judson Osterhoudt Berkey, The European Court of 
Justice And Direct Effect For The Gatt: A Question Worth Revisiting, Harvard Law School, encontrado em 
http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/98/98-3-.html 

185 UK High Court of Justice dated 20 December 1996 in the case of Lenzing AG's European Patent (UK), [1997] 
R.P.C., 245, see p. 267 f, encontrado em http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/1996/390.html  
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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. 

§ 16. 7. - 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 186 

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 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 non-discrimination 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 

                                                
186 Judson Osterhoudt Berkey, The European Court Of Justice And Direct Effect For The Gatt: A Question Worth 
Revisiting, op.cit. 
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these differences in factor endowments and technology, international trade would not 
produce economic welfare gains at all. 187 

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 188 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.189 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: 

The Panel also referred to certain GATT 1947 panel reports190 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)".191 

(…) 

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 

                                                
187 Judson Osterhoudt Berkey, idem, eadem. 

188 Report of the Panel of 22 December 1999, United States - Sections 301-310 of the Trade Act of 1974, 
99/5454, WT/DS152/R. 
189 [Nota original do acórdão].We make this statement as a matter of fact, without implying any judgment on the 
issue. We note that whether there are circumstances where obligations in any of the WTO agreements addressed to 
Members would create rights for individuals which national courts must protect, remains an open question, in 
particular in respect of obligations following the exhaustion of DSU procedures in a specific dispute (see Eeckhout, 
P., The Domestic Legal Status of the WTO Agreement: Interconnecting Legal Systems, Common Market Law 
Review, 1997, p. 11; Berkey, J., The European Court of Justice and Direct Effect for the GATT: A Question Worth 

Revisiting, European Journal of International Law, 1998, p. 626). The fact that WTO institutions have not to date 
construed any obligations as producing direct effect does not necessarily preclude that in the legal system of any 
given Member, following internal constitutional principles, some obligations will be found to give rights to 
individuals. Our statement of fact does not prejudge any decisions by national courts on this issue.  

 190 [Pé de página do original] In particular: Panel Report, Italian Discrimination Against Imported Agricultural 

Machinery, adopted 23 October 1958, BISD 7S/60, paras. 12-13; Panel Report, United States - Taxes on Petroleum and 

Certain Imported Substances, adopted 17 June 1987, BISD 34S/136, para. 5.22; and Panel Report, United States - 

Section 337 of the Tariff Act of 1930, adopted 7 November 1989, BISD 36S/345, para. 5.13. 

 191 [Pé de página do original] Panel Report, para. 7.21. 
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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. 

§ 16. 8. - TRIPs não se aplica diretamente 

DIREITO COMERCIAL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRORROGAÇÃO DE 
PATENTE CONCEDIDA SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 5.772-71. INAPLICABILIDADE 
DO ACORDO SOBRE ASPECTOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 
RELACIONADOS AO COMÉRCIO (ADPIC), CONHECIDO NA VERSÃO 
ANGLÓFONA TRIPS. 

I – Não tem o Poder Legislativo competência para editar leis que atribuam patentes para o 
que já se encontra no estado da técnica e no domínio público como res communis omnium. 

II – O Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio 
constitui uma normativa internacional que tem como destinatário o Estado-Membro, a 
depender de lei nacional para viabilizar sua execução, razão porque não pode ser suscitado 
pelas partes como fundamento de sua pretensão, tendo se tornado vigente e aplicável no 
Brasil a partir de 1 de janeiro de 2000. (...) APELACAO CIVEL, 
 2005.51.01.500358-5, 2ª. Turma Especializada em PI do 2º. TRF. 

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE PATENTE DEPOSITADO 
DURANTE A VIGÊNCIA DA LEI Nº 5.772-71 EM ARREPIO AO ART. 9º B, C. 
INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.279-96 E DO ACORDO SOBRE ASPECTOS DA 
PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO (ADPIC). 

I- O Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio constitui 
normativa internacional que tem como destinatário o Estado-Membro, dependendo de lei 
nacional para viabilizar sua execução, não podendo ser suscitado pelas partes como 
fundamento de sua pretensão. 

II- Pedido de patente protocolizado sob a égide da Lei nº 5.772-71 (Código da Propriedade 
Industrial), para produtos à época não protegidos, somente encontra agasalho pela Lei nº 
9.279-96, se não enquadrado nas exceções do artigo 230, em especial no que referente aos 
pedidos de revalidação de patentes (“pipeline”). 

III- Recurso desprovido. APELAÇÃO CÍVEL 341756  2001.51.01.538718-7, 2ª. Turma 
Especializada em PI do 2º. TRF. 

 

DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ACORDO DE TRIPS (TRADE 

RELATED ASPECTS OF THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS). EXTENSÃO DO 
PRAZO DE VIGÊNCIA DE PATENTE CONCEDIDA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 
5.772/71, DE 15 PARA 20 ANOS. 

I - O Decreto Legislativo nº 30, de 15/12/94, que aprovou o Acordo TRIPS, promulgado 
pelo Decreto nº 1.355, de 30/12/94, incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro as 
normas constantes do Acordo plurilateral, firmado por vários países, entre eles o Brasil. 
Contudo, a aplicabilidade de tais normas ficou submetida a, pelo menos, duas restrições, em 
se tratando de países em desenvolvimento, como o caso do Brasil: a) prazo geral de um 
ano, a contar do início da vigência do Acordo no país (art. 65.1); b) prazo especial de mais 
quatro anos para os países em desenvolvimento (art. 65.2), além do prazo geral. 

II - Conforme consta do próprio corpo do artigo 65.2, do Acordo, a inaplicabilidade 
temporária (pelo prazo especial de mais quatro anos) é direito do país em desenvolvimento, 
sendo certo que a renúncia ao direito deve ser, portanto, expressa, não se admitindo 
renúncia tácita, nesse particular. O Acordo não criou qualquer direito para as pessoas, 
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no âmbito privado, mas sim estabeleceu padrões mínimos de proteção na área de 
Propriedade Intelectual. Como o Brasil é reconhecidamente um país em 
desenvolvimento, inclusive assim enquadrado pela OMC, está inserido no contexto do 
artigo 65.2, com o reconhecimento de que a aplicabilidade das normas do Acordo somente 
ocorrerá em janeiro de 2000 ou em 2005, dependendo da hipótese. (...) APELAÇÃO 
CÍVEL 2003.51.01.540180-6, 2ª. Turma Especializada em PI do 2º. TRF. 

Acha-se aqui o entendimento da mais sólida e imparcial doutrina. Luiz Olavo Baptista, 
árbitro brasileiro do órgão de diferendos da OMC confirma, no direito brasileiro, este 
entendimento 192: 

“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.” (...)  

 “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”  

Não menos precisa é Maristela Basso:  

O "Acordo Constitutivo da OMC" é um tratado-contrato, porque os Estados membros 
podem determinar como implementar suas regras, desde que observado o disposto no 
"Acordo Geral e seus Anexos". Com razão sustenta Luiz Olavo Baptista, 

 "as pessoas não estão familiarizadas com a sistemática da OMC. Ao lado da assinatura do 
contrato, cada um dos países apresenta um anexo com as disposições e as explicações da 
forma como vai cumprir o tratado. Aí está um aspecto muito importante, são os 'bindings', 
isto é, as obrigações que os países têm de nem por denúncia de tratado reduzir as vantagens 
decorrentes de determinadas cláusulas e condições. Essas deverão ser inseridas na sua 
legislação, segundo os prazos ali fixados.  

Conforme Luiz Olavo Baptista, é como se cada Estado, ao firmar a "Ata Final" ou o 
"Acordo Constitutivo da OMC, dissesse: "Este contrato que passamos entre nós, Estados-
membros, visa criar uma legislação que observe um piso e deve ser implementado por você, 
Estado-membro, dentro do seu sistema jurídico da forma que você costuma fazer, ou deve 
fazer essas coisas de acordo com a sua legislação". Segundo ele, "fica claro assim que os 
mandamentos do Acordo não se endereçam aos súditos, mas aos Estados-membros da 
OMC" 

Esse fluxo jurisprudencial, seguidas vezes repetido, apenas aplica o direito pátrio de 
acordo com as normas brasileiras, e responde em exato eco ao entendimento dos 
tribunais estrangeiros e internacionais 193.  

                                                
192 A nova lei e o TRIPS. In “Revista da ABPI. Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual”. p. 14-
18, cit. p. 18. 1996 
193 Vide, para uma longa análise desse fato, o nosso Prorrogação de Patentes – Direito Internacional, colecionado em 
Usucapião de Patentes e outros Estudos de Propriedade Industrial, Lumen Juris, 2006.  
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§ 16. 10. - O tempo para aplicar a não discriminação 

Todos esses fatores considerados, o Acordo estabeleceu prazos diversos para a 
obrigatoriedade da não discriminação objetiva entre tecnologias. Tais prazos 
essencialmente discriminam em favor dos países em desenvolvimento, como o Brasil, e 
um segundo nível de favorecimento em prol dos países de menos desenvolvimento 
relativo (como Costa do Marfim).  

No próprio corpo do Acordo, reservam-se aos países em desenvolvimento como Brasil 
dois períodos cumulativos de transição:  

Transição Geral. Prazo especial de aplicação (art. 65.2) 194 para tais países TRIPS só se 
aplica em 1/1/2000, salvo determinadas obrigações a serem adiante indicadas. 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 tinha direito a postergar a 
data de aplicação das disposições do presente Acordo, estabelecida no parágrafo 1º, por 
um prazo de quatro anos, com exceção dos princípios de tratamento nacional e MFN, e 
da aplicabilidade das convenções. Ou seja, até 2000, como ocorreu para o Brasil.  

Quanto a esse ponto, veja-se recente julgado unânime, de 05 de setembro de 2007, 
testemunhando a jurisprudência ora predominante nas Turmas Especializadas em 
Propriedade Industrial do 2º. TRF:  

EMENTA - DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ACORDO TRIPS. 
EXTENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE PATENTE CONCEDIDA NA VIGÊNCIA 
DA LEI Nº 5.772/71, DE 15 PARA 20 ANOS. 

I - O Decreto Legislativo nº 30, de 15/12/94, que aprovou o Acordo TRIPS, promulgado 
pelo Decreto nº 1.355, de 30/12/94, incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro as 
normas constantes do Acordo plurilateral, firmado por vários países, entre eles o Brasil. 
Contudo, a aplicabilidade de tais normas ficou submetida a, pelo menos, duas restrições, em 
se tratando de países em desenvolvimento, como o caso do Brasil: a) prazo geral de um 
ano, a contar do início da vigência do Acordo no país (art. 65.1); b) prazo especial de mais 
quatro anos para os países em desenvolvimento (art. 65.2), além do prazo geral. 

II - Conforme consta do próprio corpo do artigo 65.2, do Acordo, a inaplicabilidade 
temporária (pelo prazo especial de mais quatro anos) é direito do país em desenvolvimento, 
sendo certo que a renúncia ao direito deve ser, portanto, expressa, não se admitindo 
renúncia tácita, nesse particular. O Acordo não criou qualquer direito para as pessoas, no 
âmbito privado, mas sim estabeleceu padrões mínimos de proteção na área de Propriedade 

                                                

194 Um país em desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de aplicação das disposições do presente 
Acordo, estabelecida no parágrafo 1º, por um prazo de quatro anos, com exceção dos Artigos 3, 4 e 5. 
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Intelectual. Como o Brasil é reconhecidamente um país em desenvolvimento, inclusive 
assim enquadrado pela OMC, está inserido no contexto do artigo 65.2, com o 
reconhecimento de que a aplicabilidade das normas do Acordo somente ocorrerá em janeiro 
de 2000 ou em 2005, dependendo da hipótese. 

III - O advento da Lei nº 9.279/96 não alterou a questão da inaplicabilidade temporária do 
Acordo Plurilateral. (Apelante EDUARD KUSTERS MASCHINENFABRIK GMBH & 
CO. KG.) 

Prazo especial de transição. Prazo decenal para início do patenteamento de setores 
específicos 195, em particular os relativos a áreas de interesse da saúde pública. 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, ou seja, até 2005.  

e previsão de cooperação técnica 196. 

Fora desses elementos diferenciais, há condições ainda mais especiais para os chamados 
“países de menor desenvolvimento relativo” (os LDC) 197. 

§ 16. 11. - A contrapartida do período extraordinário de transição 

> Quanto a este tema, vide também esse Cap. IV [7] § 17.  

O direito dos países em desenvolvimento, como o Brasil, de diferir a proteção de todas 
as tecnologias para prazo que poderia chegar a dez anos (como ocorreu efetivamente no 
caso, por exemplo, da Índia), tem, no entanto, uma contrapartida 198.  

                                                

195 Art. 65.4 - 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 2º, 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. 

196  ARTIGO 67 Cooperação Técnica A fim de facilitar a aplicação do presente Acordo, os países 
desenvolvidos Membros, a pedido, e em termos e condições mutuamente acordadas, prestarão cooperação técnica e 
financeira aos países em desenvolvimento Membros e de menor desenvolvimento relativo Membros. Essa cooperação 
incluirá assistência na elaboração de leis e regulamentos sobre proteção e aplicação de normas de proteção dos 
direitos de propriedade intelectual, bem como sobre a prevenção de seu abuso, e incluirá apoio ao estabelecimento e 
fortalecimento dos escritórios e agências nacionais competentes nesses assuntos, inclusive na formação de pessoal 

197  ARTIGO 66 Países de Menor Desenvolvimento Relativo Membros 1 - Em virtude de suas necessidades e 
requisitos especiais, de suas limitações econômicas, financeiras e administrativas e de sua necessidade de 
flexibilidade para estabelecer uma base tecnológica viável, os países de menor desenvolvimento relativo Membros 
não estarão obrigados a aplicar as disposições do presente Acordo, com exceção dos Artigos 3, 4 e 5, durante um 
prazo de dez anos contados a partir da data de aplicação estabelecida no parágrafo 1º do art.65. O Conselho para 
TRIPS, quando receber um pedido devidamente fundamentado de um país de menor desenvolvimento relativo 
Membro, concederá prorrogações desse prazo. 2 - Os países desenvolvidos Membros concederão incentivos a 
empresas e instituições de seus territórios com o objetivo de promover e estimular a transferência de tecnologia aos 
países de menor desenvolvimento relativo Membros, a fim de habilitá-los a estabelecer uma base tecnológica sólida e 
viável. Como nota Sorcha O’Carroll, Importing Indian Generic Drugs Following TRIPS: Case Studies from Zambia 
and Kenya, encontrado em http://www.law.utoronto.ca/accesstodrugs/documents/TRIPS%20ocarroll%20trips.doc, 
visitado em 2/10/2007, “It should be noted that in a decision on 12 July 2002, the WTO waived the obligations of 
least-developed country Members under Article 70.9 until 1 January 2016 (General Council Decision, “Least-
Developed Country Members – Obligations Under Article 70.9 of the TRIPS Agreement with Respect to 
Pharmaceutical Products”, Decision of 8 July 2002, WT/L/478 12 July 2002). Therefore, LDCs do not have to grant 
exclusive marketing rights to patent applicants prior to 2016” 

198  TRlPS, art.70.8(a). Quando um membro, na 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, 
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A partir do momento de aplicação do Acordo aos países pertinentes, nascem três 
obrigações: a proibição de retrocesso, a chamada mailbox e os chamados direitos 

exclusivos de comercialização. Transitemos, nesse passo, com o texto de Maristela 
Basso 199 que trata das questões em análise: 

O conteúdo desses dispositivos, em especial, e o tratamento para os mesmos no TRIPS 
podem ser assim sintetizados: 

Art. 65.5. Non backsliding clause: o padrão de proteção dos direitos de propriedade 
intelectual estabelecidos na legislação interna não poderá ser diminuído pelo Estado-parte 
que se utilize do período de transição previsto nos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 65 200; . 

Art. 70.8. Mecanismos de mailbox: os Estados-membros que não possuem sistema de 
proteção patentária para produtos farmacêuticos e produtos químicos para agricultura, em 
conformidade com o art. 27 do TRIPS, devem criar um mecanismo pelo qual os pedidos de 
patentes possam ser recebidos e depositados até a implementação da proteção patentária 
para tais produtos 201; e 

Art. 70.9. Exclusive marketing rights ou EMRs - a criação de um sistema de proteção a 
direitos exclusivos de comercialização para produtos farmacêuticos e produtos químicos 
para agricultura. 

Assim, para quem optasse por fazer uso do diferimento na concessão de patentes em 
todas as áreas de tecnologia, haveria a tripla obrigação indicada.  

Ou seja, durante o periodo de transição, é preciso: 

(a) não retroceder no caminho de adequação da lei nacional aos parâmetros TRIPs,  

(b) estabelecer (com eficácia a partir de 1/1/1995 202) um mecanismo para receber 
depósitos de pedidos de patentes nas áreas de tecnologia anteriormente negadas, para ter 
efeito no futuro, quando terminasse o período de transição (mailbox), de tal forma a 
garantir que a novidade seja preservada 203 e  

                                                                                                                                          
estabelecerá a partir da data em vigor do Acordo Constitutivo da OMC um meio pelo qual os pedidos de patente para 
essas invenções possam ser depositados 

199  BASSO, Maristela. Direito do Comércio Internacional – Pragmática, Diversidade e Inovação. Curitiba: 
Juruá, 2005, p. 395-416. 

200  [Nota do original] Isso significa que os Estados-partes não podem levar a cabo reformas legislativas que 
determinem uma redução no patamar de proteção dos direitos de propriedade intelectual que seja inconsistente, 
discrepante em relação ao "padrão mínimo" de proteção alcançada pelo TRlPS. 

201  [Nota do original] Em síntese, mailbox (da expressão "caixa de correio") diz respeito à expressão criada 
para designar o recebimento e o depósito dos pedidos de patentes relacionadas a produtos químicos para agricultura e 
farmacêuticos, conforme a previsão estabelecida no art. 70.8.. O recebimento do pedido seria determinante para 
verificar se ele preenche os requisitos para a concessão de uma patente incluindo a novidade e demarcando a 
prioridade na apresentação. Alguns países que aproveitam o período de transição notificaram ao Conselho para o 
TRlPS sobre a implementação do mailbox. Já no período subseqüente a 01.01.1995, tais como Argentina, Brasil, 
Cuba, Egito, Índia, Kuwait, Marrocos, Paquistão, Paraguai. Tunísia, Turquia, Emirados Árabes e Uruguai. A esse 
respeito, cf. <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/factsheet_pharm04_e.htm>. 
202  “However, these transitional provisions [in Article 65] are not applicable to Article 70.8, which ensures 
that, if product patent protection is not already available for pharmaceutical and agricultural chemical product 
inventions, a means must be in place as of 1 January 1995 which allows for the entitlement to file patent applications 
for such inventions and the allocation of filing and priority dates to them so that the novelty of the inventions in 
question and the priority of the applications claiming their protection can be preserved for the purposes of 
determining their eligibility for protection by a patent at the time that product patent protection will be available for 
these inventions, i.e. at the latest after the expiry of the transitional period." (Panel Report on India - Patents (US), 
para. 7.27).  
203  Apenas a novidade será assegurada, não a concessão da patente. “We believe the Panel was correct in 
finding that the 'means' that the Member concerned is obliged to provide under Article 70.8(a) must allow for 'the 
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(c) criar um sistema – que detalharemos depois – que estabeleça direitos exclusivos de 
comercialização em favor daqueles pedidos de patentes, objeto de mailbox 

204
.  

§ 16.11.(A)O caso parâmetro: a Índia 

Ao contrário do que ocorreu com o Brasil e a Argentina, por exemplo, que não usaram 
do diferimento de proteção de todas as tecnologias até o fim do prazo, a Índia apenas 
passou a dar patentes nas áreas farmacêutica e agrícola após 1/1/2005. Como permitido 
por TRIPs. 

Ocorre que, usando deste direito, a Índia não implementou, porém, o mailbox e os 
direitos exclusivos de comercialização. Foi, assim, objeto de dois procedimentos de 
solução de controvérsias perante o órgão pertinente da OMC 205. A conclusão do órgão 
julgador foi que a Índia deveria ter modificado sua lei interna de forma garantir o 
mailbox, com preservação da novidade, e estabelecer um sistema de direitos exclusivos 
de comercialização 206.  

A Índia terminou por introduzir modificações em sua lei, para cumprir a decisão207.  

§ 16.11.(B)O Brasil cumpre o mailbox 

O Brasil renunciou parcialmente ao segundo período de transição, qual seja, o que lhe 
permitiria continuar sem conceder patentes para todas as tecnologias até 1/1/2005 208. 

                                                                                                                                          
entitlement to file mailbox applications and the allocation of filing and priority dates to them'. Furthermore, the Panel 
was correct in finding that the 'means' established under Article 70.8(a) must also provide 'a sound legal basis to 
preserve novelty and priority as of those dates'. These findings flow inescapably from the necessary operation of 
paragraphs (b) and (c) of Article 70.8."(Appellate Body Report on India - Patents (US), paras. 54 and 57). 
“"However, we do not agree with the Panel that Article 70.8(a) requires a Member to establish a means 'so as to 
eliminate any reasonable doubts regarding whether mailbox applications and eventual patents based on them could be 
rejected or invalidated because, at the filing or priority date, the matter for which protection was sought was 
unpatentable in the country in question'. India is entitled, by the 'transitional arrangements' in paragraphs 1, 2 and 4 of 
Article 65, to delay application of Article 27 for patents for pharmaceutical and agricultural chemical products until 1 
January 2005. In our view, India is obliged, by Article 70.8(a), to provide a legal mechanism for the filing of mailbox 
applications that provides a sound legal basis to preserve both the novelty of the inventions and the priority of the 
applications as of the relevant filing and priority dates. No more." (Appellate Body Report on India - Patents (US), 
para. 58).  
204  "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." (Appellate Body 
Report on India - Patents (US), para. 82). 

205  Solicitados pelos Estados Unidos - India - Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical 
Products, Panel Report Doc. WT/DS50/R 5 September 1997 e pela Comunidade Européia, India - Patent Protection 
for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products, WT/DS79/R 24 August 1998 
206  Doc. Citado, “6.1 On the basis of the findings set out above, the Panel concludes that India has not 
complied with its obligations under Article 70.8(a) and, in the alternative, paragraphs 1 and 2 of Article 63 of the 
TRIPS Agreement, because it has failed to establish a mechanism that adequately preserves novelty and priority in 
respect of applications for product patents in respect of pharmaceutical and agricultural chemical inventions during 
the transitional period to which it is entitled under Article 65 of the Agreement, and to publish and notify adequately 
information about such a mechanism; and that India has not complied with its obligations under Article 70.9 of the 
TRIPS Agreement, because it has failed to establish a system for the grant of exclusive marketing rights”. 
207  Conforme se detalha em D r H. P.SChawla and Nalin Diwan, The Story of EMRs – India’s Response under 
TRIPs, encontrado em www.whoindia.org/LinkFiles/Trade_Agreement_Chapter03_Final_Report_IND_GPE_002-
3rd.pdf, visitado em 1/10/2007.  
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Com efeito, a lei de 1996 passou a conceder a proteção que, por TRIPs, o Brasil só 
estaria obrigado a garantir nove anos mais tarde. 

Nota Maristela Basso no texto acima citado 209:  

O Brasil já tinha notificado a OMC a respeito da implementação do mailbox, confirmando a 
preocupação do país com relação ao caráter efetivo e a observância da proteção que seria 
conferida, pelo direito doméstico, às patentes relacionadas a tais produtos. Assim, o Brasil 
se valeu do mecanismo do mailbox no interregno entre a incorporação do TRIPS ao direito 
interno, 01.01.1995, até a entrada em vigor da Lei 9.279/96, quando o legislador nacional 
passou a contemplar um sistema de proteção patentária incluindo os produtos de que trata 
os arts. 70.8 e 70.9 do TRIPS 210.  

Pela Lei No 10.196, de 14 de Fevereiro de 2001 (Conversão da MPv nº 2.105-15, de 
2001), assegurou-se uma forma de mailbox.  

Mas não houve, jamais, a criação, no direito interno brasileiro, de um mecanismo 
correspodente aos direitos exclusivos de comercialização. O Brasil, como a Índia até a 
satisfação do julgado da OMC, não criou nenhuma norma de eficácia interna, 
assegurando esse instituto. 

Ora, como o próprio julgado dos dois casos da Índia, e do julgado relativo ao Canadá 
211, a não incorporação de uma obrigação de TRIPs não resulta em aplicação substitutiva 
e direta do Tratado – é necessário fazer uma legislação interna para aplicá-la. Nos três 
casos citados, o comando que resultou do julgamento da OMC foi de mudar a lei interna 
para cumprir TRIPs.  

Não há efeito direto e automático dos art. 70.8 (mailbox) e 70.9 (Direitos Exclusivos de 
Comercialização). Assim concluiu o órgão julgador de diferendos da OMC, nessas três 
ocasiões. Se o Brasil não criou o instituto dos direitos exclusivos de comercialização, 
eles não existem na ordem jurídica tanto interna quanto mundial.  

                                                                                                                                          
208  Decisões judiciais antigas e desavisadas deram pela renúncia brasileira ao primeiro período de transição. 
Desde então os julgados se pacificaramm, no 2TRF, em sentido de que TRIPs se aplicaria ao Brasil em 1/1/2000. A 
exceção seria a aplicação imediata dos art. 70.8 (mailbox) e 10.9 de TRIPs.  
209  Pragmática, Diversidade (...), op. Cit  
210  Maristela Basso se engana aqui. .. O texto pertinente da OMC assim declara: “Which countries used the 
extra transition period under Article 65.4, wholly or partially? The answer is not entirely straightforward. Thirteen 
WTO members — Argentina, Brazil, Cuba, Egypt, India, Kuwait, Morocco, Pakistan, Paraguay, Tunisia, Turkey, 
United Arab Emirates and Uruguay — notified “mailbox” systems to the TRIPS Council, indicating that at the time 
they did not grant patent protection to pharmaceutical products”. Vide 
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/factsheet_pharm04_e.htm#top, visitado em 2/10/2007. Assim, são esses 
os países que notificaram à OMC que não dispunham de patentes para as áreas novas, e que, consequentemente 
(como depreende a OMC), estavam sujeitas à obrigação de criar mailbox. O Brasil propiciou tal depósito, mas, como 
notificado posteriormente, com as restrições da Lei nº 10.196, de 2001. Diz o Doc. OMC WT/TPR/M/75, December 
2000 “ Concerning the question by the EC, after the entry into force of the TRIPs Agreement, Brazil has fulfilled its 
commitment under Article 70.2 and 70.8 (the so called “mail box” provision) to provide, as from the date of entry 
into force of the WTO Agreement, a means by which applications for patents for inventions on pharmaceutical and 
agricultural chemical products can be filed. The PM has denied all product and process patent applications for such 
inventions filed before 1st January 1995, given that before that date the TRIPs Agreement did not enter into force. 
The PM has also denied all process patent applications for such inventions filed between 1st January 1995 and 14 
May 1997 (date of entry into force of the Brazilian Law on Industrial Property – Law 9279). The PM allows for the 
examination of product patent applications filed between 1st January 1995 and 14 May 1997”. 

211  Canada – Term Of Patent Protection, doc. OMC WT/DS170/AB/R 18 September 2000 
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§ 17.  - 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, 
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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.  

§ 17. 1. - 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 212.  

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: 

� Porque o Acordo TRIPs, ele mesmo, diferiu sua aplicação para os países 

em desenvolvimento até 1/1/2000 

� 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. 

� 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. Ele não se aplica aos atos jurídicos já praticados antes de sua 
vigência, em especial o prazo das patentes já concedidas. 

                                                

212  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. 
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� 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. 

� 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.  

§ 17. 2. - A posição oficial brasileira: obrigação só em 1/1/2000 

O INPI já tinha oficialmente se manifestado nos mesmos termos 213. 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.  

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: 

                                                

213  Revista da ABPI, no. 25 (1996), p.3 
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“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). 214 

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 
...” (...)  

“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” 215. 

                                                
214 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.” 
215 Revista do Direito Civil, FADUSP, out/dez 1995, pp. 113/114 
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§ 17. 3. - 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. 

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). 
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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. 216 

§ 17. 4. - 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. 

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.  

§ 17. 5. - 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)217, o Brasil voluntariamente dispensou o resto do benefício especial dos países em 

                                                
216 Doc. WT/DS79/R de 24 August 1998 

217 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 
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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. 

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 218.  

                                                                                                                                          
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. 

218 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 artistas-intérpretes 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 
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Atente-se, em particular, para a redação do art. 70.2: 

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. 

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. 

§ 17. 6. - 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 

                                                                                                                                          
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.  
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réu o Canadá. 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",219 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 

                                                
219[Pé de página do original] The New Oxford Dictionary of English, (Oxford University Press, 1998), p. 1849. 
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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. 

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.220 

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.  

§ 17. 7. - 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 

                                                
220 [Pé de página do original] The United States pointed out that "subject matter" refers to the matter that is or can be 
entitled to intellectual property protection, such as "broadcasts that can be copyrighted, signs that can be trademarked 
and inventions that can be patented." The United States emphasized that its complaint is not based on any pre-1996 
"act" but is "related only to subject matter (protected inventions) that existed on [1 January 1996]". Accordingly, the 
United States noted that Article 70.1 is not relevant in this dispute and that the irrelevance of Article 70.1 to the 
specific facts of this dispute did not render Article 70.1 meaningless. It stated that construing the first paragraph of 
Article 70 as a provision that is "otherwise provided for in this Agreement" has the effect of reading the second 
paragraph of that Article out of the TRIPS Agreement and produced the speaking note of the chairman of the 10 + 10 
meeting which suggested that the introductory phrase in Article 70.2 was intended to apply to the second sentence of 
Article 70.2 (see U.S. Exhibit 11). 
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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 ter-se-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 221.  

§ 17. 8. - 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 

                                                

221 Art. 235. É assegurado o prazo em curso concedido na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971. 
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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 222, 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.  

                                                
222 Código Civil dos Estados Unidos do Brasil, Comentado por Clóvis Beviláqua, Volume I, pág. 1115.  
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Assim, com o bom direito, a lei autoral não retira do domínio público o que lá já estava. 
Mas, como quer Gustavo Leonardos 223 

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 224.  

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.  

§ 17. 9. - O que aconteceu em 1/1/2000 

Por tudo que antes discorremos, parece ao subscritor claro e insuscetível de dúvidas o 
fato de que, até 1/1/2000, o Acordo TRIPs não exigia a extensão do prazo das patentes 
em curso no Brasil para os vinte anos. Todos os entendimentos e julgados em sentido 
contrário se enganam, pelas razões que detalhamos acima.  

Igualmente não havia a exigibilidade a partir da aplicação da Lei 9.279/96, que 
inegavelmente optou por não prorrogar o prazo das patentes em curso. Na verdade, se 
TRIPs tivesse se aplicado internamente, para mudar o prazo das patentes, tal aplicação 
teria cessado a partir da aplicação da nova lei, que deixou de incorporar tal prorrogação. 
A partir de tal data, a tese da aplicação direta teria perdido sentido, se tal tese não fosse, 
de si mesmo, enganosa.  

O que aconteceu, então, na data de aplicação do Acordo?  

Insofismavelmente, passou a ser obrigatório o prazo de vinte anos. Para quem? Para o 
Estado Brasileiro. Exatamente como para o Canadá se tornou obrigatório o prazo 
vintenário a partir de 1/1/1995 (vide a decisão do contencioso da OMC acima indicada) 
, igual dever passou a existir para o Brasil cinco anos depois, na data de aplicação do 
Acordo para o Brasil. 

Isso implicaria na prorrogação das patentes, após 1/1/2000? De jeito nenhum,  

Veja-se o que ocorreu no Canadá, após a decisão do Órgão Recursal da OMC que 
determinou a mudança da sua lei para aplicar a regra dos 20 anos: 

To bring the Patent Act into conformity with the Appellate Body's decision concerning 
patent terms, An Act to Amend the Patent Act came into force on 12 July 2001.225 
Previously, the Patent Act provided for two different terms of protection for patents, 
depending on the date the application was filed. "Old Act" patents benefited from a term of 
17 years from the date the patent was granted for applications filed before 1 October 1989; 
"New Act" patents benefited from a term of 20 years from the date the patent application 
was filed in Canada when this occurred on or after 1 October 1989. As of 12 July 2001, 

                                                
223 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) 
224 A mesma questão – constitucionalidade da prorrogação de direitos autorais -, aliás está sob a análise da Suprema 
Corte dos Estados Unidos no momento em que se escreve. 
225 [nota do origina] Canada Gazette, Part III, Volume 24, Number 3, 7 September 2001. 
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non-expired "Old Act" patents with terms less than 20 years from the date of filing in 
Canada, are automatically extended to the 20-year term required by the TRIPS Agreement. 

Ou seja, para que as patentes passassem a ter 20 anos tornou-se necessário mudar a lei 
anterior, que já assegurando 20 anos apara as patentes depositadas após 1/10/1989, só 
dava 17 anos para as patentes anteriores. 

Sem uma nova lei que especificamente prorrogasse as patentes após o prazo de 
aplicação de TRIPs, as patentes não foram prorrogadas.  

Ou seja, fica absolutamente claro que o Acordo TRIPs, de si só, não prorroga patentes. 
Nosso sistema constitucional não dá uma solução diferente da canadense, como também 
não é diverso dos países da Comunidade Européia nesse contexto (com exceção, talvez, 
do sistema holandês).  

O que aconteceu em 1/1/2000 foi que as patentes em curso continuaram com o prazo 
que anteriormente tinham, qual sejam, o prazo original, não prorrogado. O 
entendimento diverso não é compatível com o sistema constitucional brasileiro, nem 
com o direito internacional aplicável. 
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§ 18.  - A questão dos direitos especiais de comercialização 

§ 18. 1. - O instituto como previsto em TRIPs 

Observemos o texto de TRIPs, primeiro o do mailbox: 
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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.  

Passemos agora a perscrutar os direitos exclusivos de comercialização: 

 

 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. 

Assim, como afirmou a decisão da OMC no caso India (Estados Unidos), só se falará de 
direitos exclusivos de comercialização no tocante aos pedidos depositados através de 
mailbox. Não quanto aos depositados antes desse mecanismo, ou fora de seus 
pressupostos.  

Que direitos serão esses? 

A norma de TRIPs provê a sua duração:  

a) cinco anos, no máximo, tendo como termo inicial a data em que a autoridade 
sanitária do País aprovar o produto pertinente à patente depositada no mailbox 

como aceitável para consumo. 

b) no entanto, tal prazo será menor, ou mesmo inexistirá, se sobrevier a qualquer 
data concessão ou rejeição da patente a qual o produto esteja subsumido.  

A norma de TRIPs prevê os pressupostos para que o direito surja:  

a) que – após 1º de janeiro de 1995 -, haja ocorrido pedido e concessão de 
patente para aquele produto em outro membro da OMC; e que  

b) cumulativamente, no mesmo país, o produto tenha sido autorizado pela 
autoridade sanitária local a ser comercializado.  

O que TRIPs não fixa é o conteúdo desses direitos.  
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Como diz o eminente doutrinador argentino Cabanellas 226: 

El párrafo 9 aquí glosado constituye una de las normas más confusas del acuerdo TRIP. Ha 
sido más una pieza de negociación que un producto de un esfuerzo normativo coherente 
con el resto del articulado del acuerdo TRIPS. 

Mediante ese párrafo se crea un nuevo derecho de propiedad intelectual, intitulado 
"derecho exclusivo de comercialización". Desafortunadamente, ese derecho no tiene una 
trayectoria precisa en el Derecho Comparado que permita identificar con un grado mínimo 
de certeza su contenido. Sí cabe inferir que se trata de un derecho que no surge 

automáticamente del acuerdo TRIP, sino que depende de un acto de la autoridad 
competente del correspondiente país miembro. También cabe inferir que se trata de 

un derecho distinto de una patente, pues en caso contrario no tendría sentido la 

adopción de un régimen especial al respecto en el párrafo 9 aquí examinado. 

A confusão – sentida por todos doutrinadores – exige explicitação, mesmo porque 
(como comenta o parecer ministerial no recente caso de 11 de setembro de 2007 da 
Corte Européia sobre aplicação direta de TRIPs, antes citado) quando há terceiros a 
serem excluídos, há que informar-lhes de que estão sendo excluídos, sob pena de uma 
proibição difusa e geral, sem atenção à segurança jurídica e ao substantive due process 

of law. 

Como nota Cabanellas, só o que se pode depreender com alguma certeza lógica é que o 
direito não é igual ao que uma patente daria. Imagine-se que seja menos. 

Na verdade, a solução desse impasse está mesmo em TRIPs.  

§ 18.1.(A)A exclusividade só se aplica aos pedidos de patente feitos 
sob o art. 70.8.a  

Nota o texto padrão da UNCTAD:  

O Artigo 70.0 aplica-se somente relativamente a pedidos de patente depositados em um 
Membro sob o Artigo 70.8(a). O Artigo 70.8(a) é comentado na seção anterior. Lembre-se 
que a definição ou escopo de “produto farmacêutico” e “produto químico agrícola” não são 
fixos, e poderá haver questionamentos quanto às invenções que qualifiquem para a 
cobertura do Artigo 70.8 e, por extensão, do Artigo 70.9 227 (tradução nossa). 

Note-se, aliás, que tal foi afirmado pelo Órgão Recursal na OMPI no caso (India – 
Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products, AB-1997-5, 
WT/DS50/AB/R, 19 Dec. 1997 (India – Mailbox) 228 

§ 18.1.(B)A exclusividade nasce de reivindicações de produto 

Tecnicamente, não há patentes de processo ou de produto, mas reivindicações de 
processo e de produto, eis que patentes podem tê-las ambas. Mas os efeitos de tais 
reivindicações são claramente diferenciados no direito interno, no direito internacional e 
no direito estrangeiro. 

                                                
226 CABANELLAS, Guillermo. Derecho de las Patentes de Invención. Buenos Aires: Editorial Heliasta,2001, p. 422-
427 
227 UNCTAD - ICTSD. Resource Book On Trips And Development. New York, Cambridge University: Cambridge 
University Press, 2005, p. 773. (“Article 70.9 applies only with respect to patent applications filed in a Member under 
Article 70.8(a). Article 70.8(a) is discussed in the preceding section. Recall that the definition or scope of 
“pharmaceutical product” and “agricultural chemical product” is not fixed, and there may be questions regarding the 
inventions which qualify for coverage under Article 70.8 and, by extension, Article 70.9”) 

228 UNCTAD, op. Cit., p. 778.  
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TRIPs assim distingue: 

ART.27 1 - Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2º e 3º abaixo, qualquer invenção, de 
produto ou de processo (...)  

ART.28 1 - Uma patente conferirá a seu titular os seguintes direitos exclusivos:  

a) quando o objeto da patente for um produto, o de evitar que terceiros sem seu 
consentimento produzam, usem, coloquem à venda, vendam, ou importem (6) com esses 
propósitos aqueles bens; (6) Esse direito, como todos os demais direitos conferidos por esse 
Acordo relativos ao uso, venda, importação e outra distribuição de bens, está sujeito ao 
disposto no ART.6.  

b) quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros sem seu 
consentimento usem o processo e usem, coloquem à venda, vendam, ou importem com 
esses propósitos pelo menos o produto obtido diretamente por aquele processo.  

ART.28 Se o objeto da patente é um processo para a obtenção de produto, as 
autoridades judiciais terão o poder de determinar que o réu prove que o processo para obter 
um produto idêntico é diferente do processo patenteado. Conseqüentemente, os Membros 
disporão que 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. (...)  

Quando TRIPs se refere a um produto ela assim distingue com clareza:  

ART.65 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 2º, 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.  

ART.70 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.  

70.9 - Quando um produto for objeto de uma solicitação de patente num Membro, em 
conformidade com o parágrafo 8.a, serão concedidos direitos exclusivos de 
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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.  

É correto afirmar que a obrigação prevista no Art. 70.9 só se refere a reivindicações de 
produtos. Assim tem entendido a doutrina: 

O termo “patentes para tais invenções” aparentemente refere-se a patentes para produtos 
farmacêuticos e químicos agrícolas. A definição de “produtos.... farmacêuticos” e “produtos 
químicos agrícolas” está sujeita a interpretação. Isso foi muito discutido no contexto de 
negociações mais recentes sobre implementação do Parágrafo 6º da Declaração de Doha 
sobre o Acordo TRIPs e Saúde Pública. 

O Novo Pequeno Dicionário Oxford de Inglês define “farmacêutico” com referência 
cruzada com “drogas medicinais”. Ele define “medicinal” como “1. Tendo propriedades ou 
atributos curativos; terapêuticos” e “droga” como “1. Qualquer substância que afete o 
funcionamento físico ou mental de um organismo vivo; esp. Utilizada no tratamento ou 
prevenção de um mal ou doença” Ao termo “produtos farmacêuticos” pode ser dada 
interpretação mais ampla ou mais restrita dependendo do contexto. “Químico agrícola” 
pode englobar produtos químicos de múltiplos usos, e parece que um Membro poderia 
restringir a aplicação a aqueles usos declarados de químicos especificamente no campo da 
agricultura, de forma a impedir que potenciais depositários pretendendo ampliar o escopo 
da proteção do Artigo 70.8 à “múltiplos usos” dos mesmos produtos químicos fora do 
campo da agricultura 229 (tradução nossa). 

Entendamos porque não há direitos exclusivos de comercialização relativos a patentes 
de processo. No nosso sistema, como aliás prevê TRIPs, a única exclusividade 
resultante de uma reivindicação de processo é de utilizar-se do mesmo. Outros 
fabricantes podem, para alcançar o mesmo produto, utilizar-se de outros processos, 
patenteados ou livres, sem - nem por sombras - violar a patente em questão.  

De outro lado, di-lo o art. 42 da Lei 9.279/96, há exclusividade em face do produto feito 

com o processo patenteado. Isso reflete inclusive o modelo TRIPs de patente de 
processo. Só desse produto. Assim, impossível um direito exclusivo de comercialização, 
eis que outros fabricantes, usando outros processos, poderiam obter o mesmo produto, 
que poderia ser químicamente idêntico, ou clinicamente idêntico, ou ambos, suscetível 
de tornar-se indistinguível do ponto de vista regulatório e assim impossível de constituir 
uma licença de comercialização exclusiva à maneira de TRIPs. 

Para criar um direito exclusivo de comercialização em face de patentes de processo, 
seria preciso que TRIPs instituísse um sistema imensamente mais complexo. Não o fez, 

                                                
229 UNCTAD, op. Cit., p. 768-769 (“The term “patents for such inventions” appears to refer to patents for 
pharmaceutical and agricultural chemical products. The definition of “pharmaceutical . . . products” and “agricultural 
chemical products” is subject to interpretation. This was much discussed in the context of more recent negotiations 
regarding implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health. The 
Oxford New Shorter English Dictionary defines “pharmaceutical” by cross reference to “medicinal drug”.134 It 
defines “medicinal” as “1 Having healing or curative properties or attributes; therapeutic”135 and “drug” as “1. Any 
substance that affects the physical or mental functioning of a living organism; esp. one used for the treatment or 
prevention of an ailment or disease”.136 The term “pharmaceutical products” can be given a broader or narrower 
interpretation depending on the context. “Agricultural chemical” may encompass chemical products with multiple 
uses, and it would appear that a Member might restrict applications to those claiming uses of chemicals specifically in 
the field of agriculture, so as to avoid the prospect of applicants attempting to extend the scope of Article 70.8 
protection to “multiple uses” of the same chemicals outside the field of agriculture.”) 
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mesmo porque o instituto trata-se de resultado de negociações de último momento, não 
documentadas e pouco refletidas. Seria necessário que TRIPs instituísse alguma forma 
de reversão de ônus de prova para dar viabilidade na exclusiva, como ocorre com as 
reivindicações de processo; mas não o fez.  

§ 18.1.(C)A exclusividade perece na concessão ou denegação da 
patente  

Não há, ao âmbito de TRIPs, a exigência de que se atribuam ou, se atribuídos, que se 
mantenham direitos exclusivos de comercialização após a concessão de uma patente. O 
termo final desses direitos é OU cinco anos OU a data de concessão da patente.  

Simplesmente, à luz de TRIPS, não há convivência possível entre um direito exclusivo 
de comercialização e uma patente sobre o mesmo objeto.  

No caso brasileiro, porém, não cabem direitos exclusivos de comercialização nem antes, 
nem depois, de nenhuma patente 

Se houvesse direitos exclusivos de comercialização no Brasil – o que não há – a 
aplicação da norma de TRIPs faria extinguí-los à data da rejeição da pretensão 
patentária pela autoridade nacional. 

A razão de TRIPs é muito comezinha:  

1. tais direitos, quando um país os conceda, servem para compensar a utilização 
por um país dos prazos de transição, que resulte no diferimento da obtenção de 
um direito exclusivo de patentes (que incluem direitos exclusivos de fabricação, 
de comercialização, etc).  

2. antecipatórios e substitutivos, tais direitos asseguram àqueles que se valeram do 
mailbox (e não de quaisquer outros) um direito temporário de exclusiva, limitado 
à comercialização dos produtos fabricados que, se houvesse patente, seriam 
objeto dessa patente.  

Tomando uma metáfora processual: trata-se de uma antecipação tendo em vista o bonus 

juris da existência de uma patente e uma licença de comercialização estrangeira, e um 
periculum in mora, já pelo diferimento (que, por TRIPs, pode chegar a dez anos) da 
proteção pretendida.  

Mas, uma vez que o País tenha satisfeito o procedimento de exame, deferindo ou 
denegando a patente, desaparecem tais direitos. Se ocorre deferimento da patente, morre 
a antecipação, pois foi garantida a tutela definitiva; se há indeferimento, desaparecem os 
pressupostos da antecipação, eis que a aparência de bom direito restou falha. 

O texto de TRIPs, que prevê os termos de concessão de direitos exclusivos de 
comercialização, para os países (outros, que não o Brasil) que devem incluir tal instituto 
na sua lei interna, fala “até que se conceda ou indefira uma patente de produto”.  

Não prolonga tal tutela para o exame posterior à concessão, a rescisória, o recurso 
especial, o extraordinário etc. Uma vez concluso o procedimento administrativo 
patentário, a lei (que os países que forem sujeitos à regra – não o Brasil – devem 
promulgar) fará cessar a exclusividade.  

Assim explica o livro compilado e editado pela Agência das Nações Unidas para o 
Comércio e o Desenvolvimento: 

Tal rejeição tipicamente ocorreira por ato oficial do instituto de patentes. Quando uma 
patente é concedida, os DECs extinguem-se e a proteção da patente inicia-se. A concessão 
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de uma patente, de mesmo modo, tipicamente ocorre por ato oficial do instituto de patentes 
230 (tradução nossa). 

Assim, TRIPs não manda persistir os direitos até que se esgotem, em causa 

soberanamente julgada as últimas cintilas de esperança do requerente. O mandado é 
simples: ampara-se o fumus bonus juris, que, no âmbito técnico de patentes, esgota-se 
no fim do longo e complexo exame administrativo. A Autoridade Nacional tendo se 
pronunciado, extinguir-se-á a tutela antecipatória.  

 

 

 

§ 18. 2. - Segundo TRIPs, é necessária lei nacional própria para introduzir este instituto  

Verdade é que, como comprovaremos, o instituto como previsto em TRIPs exige uma 
norma nacional específica. Isso se dá por duas razões: porque o conteúdo do direito não 
foi especificado pelo texto nacional, e porque cabe à lei nacional, consultando seus 
interesses próprios, escolher qual das alternativas, compatíveis com TRIPs, que realiza 
seu interesse público.  

§ 18.2.(A)A pretendida incorporação ao direito nacional através da 
Lei nº. 10.603, de 17 de dezembro de 2002 

Cabe, aqui, examinar questão interessante: a de se uma norma jurídica brasileira que 
declara não excluir um instituto jurídico determinado, inexistente no direito nacional, 
cria tal instituto por citação.  

Exemplifiquemos: imagine-se uma norma hipotética que declarasse que o fato gerador 
do imposto municipal sobre propriedade urbana não implica em dupla tributação quanto 
ao fato gerador do imposto sobre propriedade de terrenos no mundo virtual da internet 
231. Tal declaração constituiria, a contrario senso, o Imposto Municipal sobre Prédios e 
Terrenos Virtuais?  

Essa tese é subscrita em artigo de doutrina 232:  

Vale notar que os direitos de comercialização foram sistematicamente internalizados pelo 
sistema jurídico brasileiro. Fato é que o artigo 14, da Lei nº. 10.603, de 17 de dezembro de 
2002, que dispõe sobre a proteção de informação não divulgada submetida para aprovação 
da comercialização de produtos (“data protection”), a eles referem-se expressamente. 

O texto legal ao qual a doutrina se refere é: 

                                                
230 UNCTAD, op. Cit., p. 775. (“Such a rejection would typically take place by official action of the patent office. 
When a patent is granted, EMRs terminate and patent protection begins. The grant of a patent likewise typically takes 
place by official action of the patent office”) 
231 No programa Second Life, encontrado em http://secondlife.com/, há compra e venda de terrenos e edifícios 
virtuais, com importantes investimentos de empresas nacionais e estrangeiras; tais operações foram, segundo 
pronunciamentos reportados na imprensa, proibidas aos advogados que alvitrassem estabelecer-se virtualmente, 
segundo critérios da ética profissional.  
232 Direitos Exclusivos de Comercialização, Informativo Dannemann Siemsen no. 9, junho de 2005., encontrado em 
http://www.dannemann.com.br/site.cfm?app=show&dsp=l_10603_02&pos=6.54&lng=pt.  
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Art. 14. Esta Lei não exclui os direitos exclusivos de comercialização de produtos 
farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, estabelecidos em acordos ou tratados 
internacionais em vigor no Brasil.  

Ostensivamente engana-se a afirmação de que o artigo 14, da Lei nº. 10.603, de 17 de 
dezembro de 2002, agora transcrito, sistematicamente incorpore os direitos exclusivos 
de comercialização no direito nacional. Difícil, na verdade, é conceber meio mais 
assistemático de incorporação de normas num sistema jurídico.  

Se, como foi demonstrado, a Lei nº. 10.603, de 17 de dezembro de 2002 não criou o 
instituto no direito brasileiro, não há dúvidas de que o Brasil não introduziu no sistema 
nacional os direitos exclusivos de comercialização. Di-lo o magistério de Maristela 
Basso 233: 

Há três exceções ao período de transição (além dos referidos arts. 3, 4 e 5 do TRIPS), que 
devem ser observadas: 

1) art. 65.5: o padrão de proteção dos direitos de propriedade intelectual, previstos na 
legislação interna, não pode ser diminuído pelo Estado parte que se utilize do período de 
transição. Esta regra tem sido observada pelo Brasil que tem editado leis novas sobre a 
matéria elevando os padrões de proteção; 

2) art.70.8: os Estados partes que não possuíam sistema para proteção patentária a produtos 
farmacêuticos nem a produtos químicos para agricultura, de conformidade com o art. 27, 
devem criar um meio pelo qual os pedidos de patente para essas invenções possam ser 
depositados. O Brasil cumpriu esta exceção e notificou a OMC; 

3) art. 70.9: prevê a criação de sistema de proteção a direitos exclusivos de 
comercialização, o que ainda não foi cumprido pelo Brasi1. 

§ 18.2.(B)A pretendida incorporação através do art. 230 do 9.279/96 

Tem-se afirmado, em pleitos judiciais, que os direitos exclusivos de comercialização 
teriam sido incorporados pelo instituto do pipeline, previsto no art. 230 e seguintes do 
CPI/96.  

Não é correto afirmar que o art. 70.8 foi regulamentado no Brasil pelo art. 230 da Lei 
9.279/96. O instituto foi introduzido pelo art. 229-B da mesma lei, introduzido pela Lei 
11.096 de 2001, e tal foi informado à OMC pelo documento. OMC WT/TPR/M/75, 
December 2000. 

O que ocorre é que os artigos 229-B e 230 formam, entre outras características da lei 
brasileira, um conjunto que configura um excesso em face do previsto no texto do art. 
70.9 de TRIPs, o que é facultado ao Brasil segundo o Art.1.1 do mesmo Acordo. O 
excesso, à luz do próprio TRIPs, elimina a necessidade do exato, e assim o Brasil não 
tinha de implementar, e de fato não criou, direitos exclusivos de comercialização em seu 
sistema jurídico.  

Assim, não existe – para nenhum caso imaginável – direitos exclusivos de 
comercialização no Direito Brasileiro. 

 

                                                
233 BASSO, Maristela. O Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2000, p. 284. 
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§ 18.2.(C)O conteúdo do direito não foi fixado pela lei brasileira 

Para entendermos como esta confusão do instituto previsto em TRIPs na verdade não 
lhe quebra a sistemática, sigamos a reflexão de doutrina alheia e recente 234:  

Destarte, o Acordo Trips não obriga nem favorece partes privadas, vincula apenas os 
Estados-Membros, que devem legislar para incorporar aos seus sistemas jurídicos as regras 
de proteção estabelecidas no Acordo Trips. Para melhor compreensão do sistema adotado 
pelo Acordo Trips, vale conferir as lições de Carlos Correa: 

O artigo 1.1 deixa claro que os Países-Membros devem aplicar o Acordo mediante normas 
internas de instrumentação. As disposições do Acordo estão dirigidas aos Estados e não 
modificam diretamente a situação jurídica das partes privadas, que não poderão reclamar 
direitos em virtude do Acordo até e na medida que o mesmo for recepcionado pela 
legislação nacional. 

Desde o início das negociações, se fez evidente que a intenção dos países participantes foi 
desenvolver padrões contra os quais deviam ser julgadas as legislações nacionais. Em caso 
de descumprimento, outro Estado e não uma parte privada poderá efetuar a reclamação. O 
Estado que incorrer em descumprimento poderá ser submetido a um procedimento 
multilateral de solução de diferenças. 235 

A existência de prazos de transição para os países em desenvolvimento e de menor 
desenvolvimento relativo incorporarem as regras do Acordo Trips em suas legislações 
confirma o caráter não-autoexecutório do tratado.236 

Maristela Basso esclarece que "muitos países, sobretudo os desenvolvidos, têm ratificado o 
Trips, e pelo seu caráter 'não-executório' ou no self executing, adotando leis para incorporar 
as disposições do Acordo em suas legislações". 237 Mais adiante a autora esclarece que: 

(...) nos Estados Unidos, foi sancionada uma lei especial para incorporar o Trips ao seu 
direito interno, em 1994. A União Européia ratificou o Trips, e a Comissão Européia 
declarou que as disposições do Acordo não são "por sua natureza suscetíveis de serem 
invocadas pelos particulares na Comunidade ou frente aos tribunais dos Países-Membros" 
razão pela qual a Comissão modificou as normas preexistentes em matéria de marcas e de 
circuitos integrados. 

Em seguida, prossegue informando que "em 1994 o Canadá, o Japão e a Austrália 
modificaram suas leis para adaptá-las ao Trips". 

Chegando ao ponto fulcral de nosso tema: como dar conteúdo aos direitos exclusivos de 
comercialização, e cumprir TRIPs. O diferendo Estados Unidos- India exatamente sobre 
a questão respondeu direta e inequivocamente:  

                                                
234 DOMINGUES, Renato Valladares. Patentes Farmacêuticas e Acesso a Medicamentos no Sistema da Organização 
Mundial do Comércio: A Aplicação do Acordo Trips. São Paulo: Lex Editora S.A. : Aduaneiras, 2005. 
235 [Nota do original] CORREA. Op. cit., p. 35-36. Tradução livre do autor. No original: EI articulo 1.1 deja em claro 
que los Paises Miembros deben aplicar el Acuerdo mediante normas internas de instrumentación. Las disposiciones 
dei Acuerdo están dirigidas a los Estados y no modifican directamente Ia situación jurídica de Ias partes privadas. 
quienes no podrán reclamar derechos en virtud deI Acuerdo hasta en la medida que el mismo sea receptado por Ia 
legislación nacional. Desde el inicio de Ias negocia¬ciones, se hizo evidente que la intención de los países 
participantes fue desarrollar estandares contra los cuales debién ser juzgadas Ias legislaciones nacionales. En caso de 
incumplimiento. otro Estado y no una parte privada podrá efectuar el reclamo. El Estado que ha incurrido en el 
incumplimiento podrá ser sometido a un procedimiento multilateral de solución de diferencias. 
236 [Nota do original] Ibid., p. 36. 

237 [Nota do original] BASSO. Op. cit., p. 177. Ibid., p. 177-178. Ibid., p. 178 
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O conteúdo dos direitos exclusivos de comercialização só pode ser precisado pela lei 
nacional, que é a única adequada a cumprir o mandado do texto internacional 238. 

§ 18.2.(D)A diversidade do tratamento nas leis nacionais 

Pois a India entendeu, na sua lei nacional, que a criação do mailbox, com a eventual 
concessão da patente depois de 2005, implicava apenas em pagamento de royalties 
pelas demais empresas que – não obstante a concessão da patente – continuavam a 
fabricar livre e irrestritamente o produto exclusivo 239. Cumpriu-se o mailbox 
estabelecendo uma patente pós-mailbox que, conquanto exclusiva¸ excluía apenas a 
gratuidade, mas nunca a competição. E tal opção não recebeu questionamento perante a 
OMC 240.  

Pois que a noção jurídica de direitos exclusivos não é unívoca em propriedade 
intelectual; a exclusividade não necessariamente exclui a competição 241. Como precisa 
o mais reputado especialista argentino, pofessor da Universidade de Buenos Aires: 

El Acuerdo nada dice sobre el contenido y alcance de los "derechos exclusivos de 
comercialización". La introducción de este concepto fue producto de un compromiso de 
última hora, y no existe documentación para rastrear su fundamento ni origen. Parece claro, 
empero, que el titular de tales derechos no puede ser colocado en igualo mejor posición que 
el titular de una patente. Pues, si así fuera, el plazo de transición sería letra muerta. 

Cabe interpretar, por tanto, apelando a una distinción propia del derecho de patentes, que 
los "derechos exclusivos de comercialización" confieren un ius exclusivum, pero no un ius 

prohibendi. Este último es, precisamente, el que caracteriza de modo esencial a una patente 
(Massaguer, 1989, p. 38). Ello significa que el titular de tales derechos podría comercializar 

                                                
238 "To answer this question, we must recall first an important general rule in the Trips Agreement. Article 1.1 of the 
Trips Agreement states, in pertinent part: Members shall be free to determine the appropriate method of 
implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice". Members, therefore, are 
free to determine how best to meet their obligations under the Trips agreement within the context of their own legal 
systems. And, as a Member, India is free to determine the appropriate method of implementing its obligations under 
the Trips Agreement within the context of its own legal system".  

239 A lei indiana de patentes, s. 11A(7) assim dispõe: "the rights of patentee in respect of applications made under 
sub-section (2) of section 5 before the 1st day of January, 2005 shall accrue from the date of grant of the patent: 
Provided also that after a patent is granted in respect of applications made under sub-section (2) of section 5, the 
patent-holder shall only be entitled to receive reasonable royalty from such enterprises which have made significant 
investment and were producing and marketing the concerned product prior to the 1st day of January, 2005, and which 
continue to manufacture the product covered by the patent on the date of grant of the patent and no infringement 
proceedings shall be instituted against such enterprises". 
240 Sorcha O’Carroll, Importing Indian Generic Drugs Following TRIPS: Case Studies from Zambia and Kenya, 
encontrado em http://www.law.utoronto.ca/accesstodrugs/documents/TRIPS%20ocarroll%20trips.doc, visitado em 
1/10/2007. No tocante a direitos exclusivos de comercialização, a lei excluiu remédios pertinentes à medicina 
tradicional indiana, tendo sido apenas concedidos para quatro requerentes, vide P.M. George Kutty,India Patents - 
Exclusive Marketing Rights (EMR), encontrado em http://ezinearticles.com/?India-Patents---Exclusive-Marketing-
Rights-(EMR)&id=79426, visitado em 28/9/2007. 
241 Usando nomenclatura menos precisa do que Carlos Correa, assim indiquei as alternativas de ação estatal em face 
da produção de bens intelectuais voltados para o mercado, em minha Nota sobre as noções de exclusividade e 
monopólio em Propriedade Intelectual, publicado na Revista de Direito Empresarial da Faculdade de Direito da 
UERJ, no 4-5, 2005: “Impõe-se assim a intervenção do Estado, pela ação de algum instrumento de direito. A correção 
do desestímulo no investimento de longo prazo na inovação, assim, acontece através de uma garantia legal, por 
exemplo: 1. por meio de um direito exclusivo, ou seja, a apropriação privada tanto do u-so, da fruição, e também da 
possibilidade de transferir a terceiros a totalidade des-ses direitos (no latim tão querido aos juristas, usus, fructus; 
abusus); ou então 2.por um direito não exclusivo, mas também de repercussão econômica, por exemplo, o direito de 
fruir dos resultados do investimento, cobrando um preço de quem usasse a informação, mas sem ter o direito de 
proibir o uso ; ou ainda 3.por uma garantia de indenização do Estado para quem investisse na nova criação 
tecnológica ou autoral. 
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su producto y requerir eventualmente una remuneración de terceros que también lo 
comercializaren, pero no podría excluirlos de tal comercialización 242. 

Seguiu a lei indiana, no tocante ao mailbox, exatamente o caminho apontado, criando 
um jus exclusivum, sem jus prohibendum. De outro lado, no tocante aos direitos de 
comercialização, afirmou seus interesses culturais excluindo das concessões as 
tecnologias relativas à sua medicina tradicional.  

Outro caminho seguiu o Egito, que introduziu os direitos exclusivos de comercialização 
em seu sistema legal através de mutação legislativa de 2001 243. Direitos plenos, sem 
consideração a valores culturais.  

Assim, é indispensável que a lei nacional explicite suas escolhas de caráter de política 
pública, dentro dos limites prescritos no ato internacional, pois esse é um mandamento 
de TRIPs.  

§ 18. 3. - A imprescindibilidade de um procedimento administrativo de substância 

Diz Cabanellas, breve e incisivamente: 

Los derechos exclusivos de comercialización no surgen automáticamente, sino que 
requieren de un acto formal de concesión 244. 

Assim, temos uma concessão; direitos exclusivos não nascem de si só. Um ponto a mais 
que obriga, em nosso sistema constitucional, a emissão de norma legal própria é a 
necessidade pública de um procedimento administrativo especial. 

Mesmo no sistema indiano, que sempre criou norma própria por lei específica, a 
inexistência de um procedimento sujeito à participação múltipla e a sindicabilidade 
constituiu o mais veemente ponto de atrição com o interesse público: 

A concessão de DEC (direitos exclusivos de comercialização) resulta em um direito mais 
forte que aquele concedido por patente. Comparado com a patente, o procedimento de 
obtenção de um DEC é muito mais fácil e sem qualquer dispositivo de oposição para tal 
concessão. A crença da Índia de que a obrigação de DEC é mais fraca que aquela de uma 
patente de produto é mal colocada. Como o procedimento para concesão de DEC não 
possui qualquer mecanismo de revisão para verificação de abuso, ele pode, de fato, oferecer 
um monopólio mais rígido do que o das patentes 245 (tradução nossa).  

                                                
242 CORREA, Carlos. Acuerdo TRIPs – Regimen Internacional de la Propiedad Intelectual. Buenos Aires: Ediciones 
Ciudad Argentina, 1996, p.232-235. Uma forma mais destilada da proposta, para a aplicação dos Direitos Especiais 
de Comercialização do art. 70.9 do TRIPs, destinada aos países asiáticos, e possivelmente a assimilada pela lei indina 
encontra-se em Correa Carlos. Intellectual property rights, the WTO and developing countries. Malaysia: TWN, 
2000, p. 248-251. Transitional Periods and Provisions.  

243 Ragaii El Dekki & Partners, Egypt: New Intellectual Property Law In Egypt, encontrado em 
http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=13394, visitado em 18/10/2007. 
244 CABANELLAS, Guillermo. Op. cit, p. 422-427 
245 Exclusive Marketing Rights — A monopoly without a right? The Hindu Business Line, edição de 20 de março de 
2004 , encontrado em http://www.blonnet.com/2004/03/20/stories/2004032000220800.htm, visitado em 25/9/2007. 
The grant of EMR results in a right stronger than that of a patent grant. Compared to a patent, the procedure involved 
in getting an EMR is much easier and without any provision for opposition of such a grant. India's belief that EMR 
obligation is weaker than that of product patents is misplaced. As the procedure for granting EMR does not have any 
review mechanism to check abuse, it can, in effect, offer a monopoly more rigid than that of patents.”) 
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§ 18.3.(A)Necessidade de um procedimento multilateral e dialogal, 
importando em participação de todos interessados 

Voltemos à ponderada observação do parecer ministerial do caso da Corte Européia de 
11 de setembro de 2007: há sempre interesses de terceiros, da sociedade em geral, numa 
conceção de exclusiva tecnológica.  

Pois uma patente ou um direito exclusivo de comercialização não serão posições 
jurídicas individualizadas de cunho plenamente privado, em que se defrontam apenas o 
Estado e o indivíduo. Pelo contrário: 

1. exclusivas como as descritas serão propriedades no sentido constitucional, e 
vinculadas ao ditamem do uso social, em sua modalidade de interesse difuso 246. 

2. mais ainda, sob a tutela constitucional que lhes é deferida, tais exclusivas são 
sujeitas a uma vinculação específica ao interesse social, e ao desenvolvimento 

tecnológico e econômico do Brasil 
247. 

3. tais propriedades, não obstante serem assim classificadas, são simultaneamente 
concorrenciais, simultaneidade que aponta no leading case do STF sobre a 
natureza dos direitos de Propriedade Intelectual 248, e que denota a clara 
existência de interesses juridicamente protegidos de concorrentes;  

4. no que se constituem em exclusões concorrenciais, suscitam relevantes 
interesses no âmbito do direito anti-monopólico 249;  

5. no que representam diferimento do domínio público, e restrições ao livre acesso 
à produção expressiva e técnica, entram em tensão com tal direito humano 
fundamental, reconhecido pelo art. 27, 1 da Declaração Universal de 1948 250;  

                                                
246 Veja, nesse teor, a importante tese doutoral da Prof. Adriana Diaféria, A problemática das invenções envolvendo 
genes humanos e sua relação com os interesses difusos no âmbito da propriedade industrial, Ano de Obtenção: 2003, 
publicada pela Ed. Lumen Juris, 2006.  
247 Constituição, Art. 5º (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua 
utili-zação, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de em-presas e a outros 
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Vide o 
nosso Direito ao desenvolvimento, inovação e a apropriação das tecnologias. Revista Juridica do Palácio do Planalto, 
Brasilia, p. 01 - 87, 31 mar. 2007. 
248 Data do julgamento: 1988.05.11 Publicações: DJ - data-10.06.88 pg-14401 Ementário do STF - vol-01505.01 pg-
00069 RTJ - vol-00125.03 pg-00969.EMENTA: - Bolsas e sacolas fornecidas a clientela por supermercados. O 
parágrafo 24 do artigo 153 da Constituição as-segura a disciplina do direito concorrencial, pois, a proteção a 
propriedade das marcas de industria e comércio e a exclusividade do nome comercial, na qual se incluem as insígnias 
e os sinais de propaganda, compreende a garantia do seu uso. Lei estadual que, a pretexto de regular o consumo, 
limita o exercício daquele direito, e ainda cria condições para praticas de concorrência desleal, malfere a norma 
constitucional. Representação julgada procedente para declarar inconstitucional o artigo 2 e seus parágrafos da lei n. 
1.111, de 05 de janeiro de 1987, do estado do rio de janeiro.Observação: votação: unânime. Resultado: procedente. 
249 Luis Roberto Barroso, Relações de direito intertemporal entre tratado internacional e legislação interna. 
Interpretação constitucionalmente adequada do TRIPS. Ilegitimidade da prorrogação do prazo de proteção patentária 
concedida anteriormente à sua entrada em vigor, Revista Forense – Vol. 368, Pág. 245 “33. Em atenção a outros 
interesses e valores que considerou relevantes, a mesma Constituição de 1988 conferiu ao Estado atuação 
monopolística em determinados setores da economia. Trata-se naturalmente de uma exceção radical ao regime da 
livre iniciativa, e por isso mesmo a doutrina entende que apenas o poder constituinte pode criar monopólios estatais, 
não sendo possível instituir novos monopólios por ato infraconstitucional. A lógica no caso do privilégio patentário é 
a mesma. Em atenção a outros interesses considerados importantes, a Constituição previu a patente, uma espécie de 
monopólio temporário, como um direito a ser outorgado aos autores de inventos industriais (CF, art. 5º, XXIX)”.  
250 Artigo 27 I) Todo o homem tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes 
e de participar do progresso científico e de fruir de seus benefícios 



136 

6. constituindo-se em uma restrição a esse direito humano, em prol da evolução 
tecnológica e do desenvolvimento, cria um quadro em que há direito adquirido 
ao público acesso, ao fim do prazo e fora dos estritos limites da concessão 251; 

7. em particular, no tocante à área de saúde e alimentação, exatamente onde os 
direitos exclusivos de comercialização seriam aplicáveis, há inegável e 
frequentemente avassalador interesse público 252, como se lê em recentíssimo AI 
da 2ª. Turma Especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2ª. Região:  

Há que se ressaltar que a Constituição Federal assegura ao inventor de patentes monopólio 
temporário para a sua utilização, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento 
tecnológico e econômico do País (artigo 5º, XXIX), mas a mesma Lei Magna também 
determina que a propriedade deve atender à sua função social (artigo 5º, inciso XXIII). 
Ocorre que o direito ao acesso à saúde, constitucionalmente garantido, nos termos do artigo 
196 - já que se trata de direito social, previsto no artigo 6º da Carta Magna -, deve ser 
igualmente observado no presente caso. Considerando que o medicamento que, por meio da 
ação originária, se pretende impedir seja patenteado, destina-se ao tratamento do câncer, a 
alegada errônea concessão da patente pode vir a causar graves danos à saúde e à economia 
pública, especialmente pelo fato de que o monopólio de sua fabricação possibilitaria o 
aumento abusivo de seus preços, com o que se encontra presente o interesse público, de 
suma relevância, a justificar o ingresso do Ministério Público Federal na lide, na condição 
de litisconsorte ativo ulterior.  

Incidentalmente, noticie-se que o Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública 
contra o INPI, em relação exatemente a um aspecto do procedimento administrativo ao 
qual falecia o caráter multilateral e dialogal, o qual se encerrou com a submissão da 
autarquia às razões ministeriais 253.  

Por tais caractrísticas, se assegura sempre que as exclusivas tecnológicas sejam 
deferidas apenas após procedimento administrativo de caráter especial 

254. Assim 
relatamos em nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Ed. 2003, Lumen 
Juris: 

O exame técnico do pedido, realizado pelo INPI, procurará avaliar a satisfação dos 
requisitos legais para a concessão da patente. O procedimento é multilateral e dialogal, 

                                                
251 “Por outro lado, não pode ser desconsiderado que os direitos patentários constituem uma restrição à concorrência e 
a liberdade de iniciativa, que vêm a ser os fundamentos da Ordem Econômica insculpidos na Constituição da 
República vigente e a sua concessão deve ser encarada como uma exceção. A prorrogação de uma patente iria 
constituir em violação de ato jurídico perfeito e direito adquirido da sociedade em ter o privilégio em domínio 
público”. Acordão na AC 200102010304216, 2a. Turma Especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2a. 
Região, 27 de setembro de 2005, Relador para o Acórdão Des. André Fontes. 
252 AI 200602010084342, decidido em 27 de junho de 2007, Relatora Marcia Helena Nunes, Juíza Federal 
Convocada 
253 ACP 200351015135845, 1ª Turma Especializada Tribunal Regional Federal - 2a região. A questão é aflorada em 
em http://www.abpi.org.br/semianteriores/boletins/Bol5724.pdf e em BINENBOJM, Gustavo; GAMA JUNIOR, 
Lauro. O Direito à proteção patentária como Direito Fundamental: Interpretações sistemática, teleológica, 
constitucional e internacional. Disponível na internet em http://mundojuridico.adv.br/cgi-bin/upload/texto820.rtf, 
acessada em 1/10/2007. 
254 NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. Rio de Janeiro, 2002, p. 454-
455, pareceria ter uma perspectiva mais restritiva do alcance do direito administrativo em face da propriedade 
industrial: “Em sede de Direito Administrativo, interessa o exame das relações do titular da propriedade intelectual 
com o Estado, em caráter de subordinação, relativamente ao sistema administrativo de garantias, e, eventualmente, à 
intervenção econômica a que estão sujeitas”. No entanto, logo em seguida, falando do sistema de licenças 
compulsórias, o autor revela sua convicção quanto ao potencial interesse público envolvido no instituto: “Em ambos 
os casos, como se observa, é manifesta a prevalência do interesse público específico sobre o privado, o que justifica a 
imposição do regime especial sobre a riqueza econômica representada pela invenção patenteada. Todavia, se o 
interesse público a tanto o exigir, o ordenamento poderá assumir a forma radical de intervenção dominial, 
procedendo-se à desapropriação do privilégio pela União (art. 39)”. 
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importando em participação de todos interessados, e cooperação recíproca entre o 
órgão público e o depositante. Findo o exame, após os eventuais manifestações e recursos, 
a patente é enfim deferida ou recusada.  

E, na pesquisa em curso sobre o direito constitucional aplicável à Propriedade 
Intelectual 255:  

O direito à obtenção da patente nasce, no sistema constitucional brasileiro, em sede 
constitucional, e cada um de seus requisitos se ancora na entretela da Carta de 1988. A lei 
de patentes – 9.279/96 - configura o modelo constitucional, devendo realizar o 
balanceamento dos interesses constitucionalmente protegidos. 

O procedimento administrativo de concessão do privilégio essencialmente declara a 
existência dos pressupostos desenhados na Constituição e corporificados na legislação 
ordinária. Como tal, o procedimento é necessariamente vinculado, e nele não cabe qualquer 
medida de discricionariedade.  

Não pode o órgão público competente dar patentes onde – em sede constitucional – se veda 
tal concessão, como, por exemplo, no caso de criações abstratas, inclusive a de programas 
de computador em si mesmos, nem pode aplicar critérios de conveniência e oportunidade.  

Se há direito subjetivo constitucional, cabe ao ente público: 

- Examinar a existência dos pressupostos; 

- Declarar-lhes a existência; 

- Constituir o direito de exclusiva. 

Reversamente, na inexistência dos pressupostos de concessão, especialmente a falta de 
novidade e atividade inventiva, cabe inexoravelmente ao INPI recusar o pedido.  

Em um sem número de aspectos, o procedimento de exame de patentes se acha jungido às 
regras do procedural due process of law inserido no art. 5º LIV da Carta de 1988, que 
impõe pleno direito de defesa. Pertinente, assim, o dispositivo da Lei do Processo 
Administrativo Federal (Lei nº 9.784, 29 de janeiro de 1999): 

Art. 2º A Administração Pública obedecerá dentre outros, aos princípios da legalidade, 
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, 
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios 
de: (...)  

VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados; 

Cabe também neste passo a citação acima de Robert A. Choate e William Francis. 
Sabendo-se que a concessão de um monopólio implicará a restrição de liberdade de 
iniciativa de terceiros, o procedimento administrativo deverá obedecer aos princípios de 
publicidade dos atos administrativos, de ampla defesa e do contraditório, todos contidos no 
princípio maior do devido processo legal. 

                                                
255 Encontrada em http://denisbarbosa.addr.com/bases4.pdf; publicada em parte em BARBOSA, Denis Borges . (1) 
Bases Constitucionais. In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). Criações Industriais. São Paulo: 
Saraiva, 2006, v. 1, p. -., em parte em BARBOSA, Denis Borges . Bases Constitucionais. In: Manoel J. Pereira dos 
Santos e Wilson Jabour. (Org.). Signos Distintivos. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 2, p. e ainda em Direito ao 
desenvolvimento, inovação e a apropriação das tecnologias. Revista Juridica do Palácio do Planalto, Brasilia, p. 01 - 
87, 31 mar. 2007. 
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Ele se materializa, por exemplo, na medida em que o depósito do pedido de privilégio é 
publicado em revista oficial, a fim de que terceiros interessados possam a ele se opor ou 
apresentar subsídios ao exame do invento. Afinal, nos termos do art. 5º, LV, da 
Constituição Federal, “a tutela jurídica do direito à defesa é dever do Estado, qualquer que 

seja a função que esteja desempenhando” 
256

. 

Aliás, não se pode olvidar que o princípio da publicidade tem guarida constitucional, tanto 
em matéria processual, quanto administrativa, haja vista o teor dos artigos 93, IX e art. 137 
caput da Constituição Federal. 

Tal exame é de caráter obrigatório e preciso, como tive ocasião de enfatizar 257: 

Conceder um monopólio nos termos do sistema da Lei 9.279/96 sem determinar os 
pressupostos legais e constitucionais de sua existência ofende a lei e o interesse dos 
competidores, de forma irremediável. 

O STF, na decisão já ementada acima, do Recurso extraordinário 58535-SP. Relator: 
Ministro Evandro Lins. J.: 1966,. assim enunciou a questão: 

O parecer que serviu de base para a concessão da patente que está em discussão, diz apenas 
o seguinte como se vê de fls. 15, do vol.1. em apenso:  

“O pedido está, a meu ver, bem definido e delimitado em suas reivindicações. Como não 
tenha encontrado qualquer anterioridade que possa afetar a sua novidade, opino pelo 
deferimento de presente pedido. 

Estou em que, nesse passo, assisto inteira razão ao ilustre Ministro Oscar Saraiva, que 
acentuou que o parecer é um mero “nada consta”, não tendo afirmado positivamente que 
havia novidade no processo para o qual era pedida a patente. Na verdade, o perito afirmou, 
apenas, que da conhecia em matéria de anterioridade. Assim, a patente, ao ser expedida, 
apoiou-se apenas numa ficção legal de um ato formal, e não na seriedade de um exame 
técnico fundado (fls.777). 

À Justiça compete verificar se a patente foi concedida legalmente, podendo a sua validade 
ser atacada por meio de ação própria. 

No caso, não houve exame técnico feito pelo próprio Departamento Nacional de Produção 
Industrial, que se limitou a um suscinto e inconvincente parecer, que não se fundou em 
qualquer elementos, por ocasião da patente. 

Penso que, neste ponto, harmonizam-se com a lei os votos vencidos dos ilustres ministros 
Oscar Saraiva, Amarilio Benjamim e Armando Rollemberg. Ao conceder a patente de 
invenção, o departamento Nacional de Propriedade Industrial deixou de observar, na sua 
letra e no seu espírito, o art. 23 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27/08/45, e o art. 18 nºs I e II, 
do Decreto, do Decreto 20.536, de 20.01.46 

Mantendo a validade da patente, obtida em os requisitos legais, a decisão recorrida feriu as 
disposições citadas. 

Assim, sem exame, ou com exame que não se aprofunde em novidade, a patente é nula. 
Assim entendem os clássicos. Gama Cerqueira 258, falando do Código de 1945:  

                                                

256 Jessé Torres Pereira Jr., in O Direito de Defesa na Constituição de 1988, apud José dos Santos Carvalho Filho, 
Manual de Direito Administrativo, Ed. Lumen Júris, 4ª ed., p. 630 
257 BARBOSA, Denis Borges, Inconstitucionalidade das Patentes Pipeline. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, v. 83, p. 
03 - 39, 30 jul. 2006. 
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193. Nulidade por preterição de formalidades legais. Além das causas específicas de 
nulidade estudadas nos parágrafos anteriores, as quais afetam diretamente a patente, há 
outras causas que podem viciar o ato da concessão do privilégio, o qual, como ato 
administrativo, está sujeito aos mesmos princípios relativos à validade dos atos 
administrativos - em geral. Assim, por exemplo, a concessão do privilégio emanada de 
autoridade incompetente é nula. 

Entre os fatos de ordem administrativa que podem dar lugar à anulação do ato de concessão 
da patente destaca-se, pela sua importância, a inobservância das formalidades processuais 
prescritas na lei. A concessão das patentes subordina-se a uma série de atos e formalidades 
que constituem o procedimento administrativo por meio do qual a autoridade competente 
verifica a conformidade do pedido com a lei, a fim de conceder ou negar o privilégio. Esses 
atos, a que se denomina processo administrativo e que abrangem desde o pedido do 
interessado até a decisão final, constituem um ato complexo, sujeito a normas prescritas no 
Cód. da Propriedade Industrial, distinguindo-se, desde logo, os atos que devem ser 
praticados pelo interessado, como a apresentação do pedido, o cumprimento das exigências 
formuladas para a regularização do processo, a interposição de recursos, etc., e os que 
ficam a cargo da própria administração. Distinguem-se, também, as formalidades que a lei 
prescreve para assegurar aos interessados os seus direitos e afastar o arbítrio das 
autoridades, que estão obrigadas a observá-las, e as que se destinam a manter a boa ordem 
do serviço público, permitindo às autoridades o exato desempenho de suas atribuições. 
Embora sujeito a um formalismo menos rígido que o processo judicial, o processo de 
concessão das patentes comporta certas formalidades essenciais, cuja transgressão pode 
afetar a garantia assegurada aos interessados e que, por isso, vicia o ato e o invalida. Estão 
nesse caso a publicação dos pontos característicos da invenção, os prazos para oposições e 
recursos, o exame técnico da invenção e a publicação do despacho de concessão. A omissão 
de qualquer dessas formalidades anula o ato da concessão do privilégio (Cód. Civil, art. 
145, III) e, por conseqüência, a patente que houver sido expedida, sem prejudicar, 
entretanto, o direito do inventor, porque a nulidade só afeta o processo a partir do ponto 
em que ela se verificou, sem alcançar os atos válidos anteriormente praticados, inclusive 
o depósito do pedido. Assim, anulada a patente, pode o interessado prosseguir no 
processo, aproveitando os atos úteis nele praticados. 

Quanto às formalidades do pedido, que o requerente do privilégio deve preencher, de 
acordo com o art. 17 do Código, a sua omissão não prejudica a patente, nem o ato da 
concessão, salvo nos casos previstos no art. 83, ns. 3.0 e 4.0, do Código, em que se verifica a 
nulidade do privilégio. 

Não menos veemente é Pontes de Miranda 259:  

2 FORMALIDADES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. - A relação jurídica 
processual administrativa é à semelhança da relação jurídica processual, na justiça. Há atos 
processuais e formalidades processuais. Se não houve pedido, ou se não foi depositado o 

                                                                                                                                          

258 CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial – volume II, tomo I, parte II – Dos privilégios 
de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos industriais Rio de Janeiro, Editora Forense, 1952, págs. 295 e 
296. 

 

259 MIRANDA. Pontes de. Tratado de Direito Privado – Tomo XVI - parte especial Direito das Coisas: Propriedade 
mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade intelectual. Propriedade industrial, São Paulo, RT, 4ª edição, 1983, § 
1935, pgs. 329 e 330. É de notar-se, porém, que, ao contrário do que ocorre no direito vigente, Pontes entendia que no 
Código de 1945 as nulidades procedimentais não mais eram suscitáveis após a transitar em julgado a decisão 
administrativa”, que ocorreria ao fim do período do então cancelamento administrativo. A esse propósito, argumenta 
Sérgio d’Andrea Ferreira, As duas espécies de ações de nulidade de registro marcário, Pág. 143 Revista Forense – 
Vol. 346 Doutrina “"3. Dentro de cada um dos quadros legais apontados, o certo é que, esgotado o prazo pertinente, 
ou decidida a ação administrativa, dá-se a preclusão processual na instância executiva. 3.1. Essa preclusão não atinge, 
no entanto, interesse ou direito de terceiro, que poderia ter sido oposto, nem funciona como renúncia às outras formas 
subseqüentes de impugnação do ato administrativo de registro, que operam, ainda na instância administrativa, ou já 
na judicial.". 
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pedido, acompanhado do relatório descritivo, não houve estabelecimento da relação jurídica 
processual administrativa. Qualquer decisão que então se profira favorável à patenteação 
cai no vácuo; não existe como decisão sobre patente de invenção e a patente de invenção é 
nenhuma, podendo ser declarada a inexistência dela, ainda incidentemente. Idem, se houve 
pedido sem qualquer relatório. 

São causas de nulidade:  

(...) b) se não houve o exame formal (aliter se somente foi defeituoso por omissão), ou o 
exame técnico (arts. 22 e 23)  

c) se não houve a publicação dos pontos característicos, para conhecimento público e 
apresentação de oposição no prazo legal (art. 26), que se conta da data da publicação 
(procedimento edital);  

d) se, tendo havido impugnação pelo requerente ou oposição por parte de terceiro, não a 
apreciou o funcionário administrativo, nem admitiu recurso, ou a apreciou e não admitiu 
recurso (art. 27);  

e) se os atos definitivos (art. 28) foram expedidos antes de esgotado o prazo de recurso. 

Os atos úteis não atingidos pela decretação de nulidade processual podem ser aproveitados 
pelo requerente. 

Igualmente os tratadistas contemporâneos apontam a nulidade: 

“Tanto em face das leis anteriores como na atual o processo segue durante toda a sua 
tramitação uma série de eventos que devem ser rigorosamente cumpridos, os quais na 
realidade dizem respeito: Exame Formal, Exame Prévio e Exame Técnico, publicação da 
invenção, abertura de prazo para apresentação 'de oposição, deferimento ou indeferimento, 
recurso. Se eventualmente for constatado que o processo não tramitou regularmente ou o 
próprio INPI deixou de publicar os seus respectivos despachos no órgão oficial, é certo que 
será motivo não só para o próprio INPI como também para terceiros prejudicados promover 
a sua nulidade 260”. 

 “Este inciso permite questionamento, por englobar casos de vícios de tramitação que não 
são de responsabilidade do titular. Por exemplo, incidiria nesta previsão a patente em que o 
próprio INPI omitiu uma formalidade essencial, como a publicação correta do nome do 
requerente ou titular. 

Em tais casos, caberia a anulação da concessão para sanar o vício, voltando o processo à 
etapa em que ocorrida a omissão. Sanada a falha, pode a patente ser correta e validamente 
concedida” 261. 

E, em sua límpida tese doutoral, Jacques Labrunie 262:  

"Se, a despeito do acurado exame do técnico e da possibilidade de manifestações de 
terceiros, o INPI ignorar que a invenção já estava revelada, compreendida, assim, no estado 
da técnica, e conceder a patente, tal título será nulo. O mestre Pouillet (90, p.456) afirmava, 
peremptoriamente, que a falta de novidade da invenção é uma causa de nulidade da patente: 

                                                

260 SOARES, José Carlos Tinoco. Código da Propriedade Industrial - Comentários à Lei n. 5.772, de 21-12-1971 e 
ao Decreto-lei n. 7.903, de 27-08-1945, São Paulo Editora Resenha Tributária Ltda.,1974, pgs: 104 à 107. 

261 DANNEMAN.Comentários à Lei de Propriedade Industrial e correlatos, Rio de Janeiro, São Paulo, Ed. Renovar, 
2001, pgs. 135 à 139. 

262 Direito de Patentes:  

Condições Legais de Obtenção e Nulidades. Barueri: SP. Manole, 2006. 
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'se a primeira condição de uma invenção, para ser patenteável, é ser nova, por uma 
conseqüência lógica, a falta de novidade da invenção é uma causa de nulidade da 
patente. Essa segunda disposição é a sanção natural da primeira'." 263 

 "A patente também será nula se concedida ao arrepio das disposições legais referentes ao 
processamento e exame do pedido, isto é, se for desrespeitado o due process of law (art. 30 
e seguintes), que também integra o rol das condições de forma. (...) Se não for requerido o 
exame, e o INPI, de oficio, proceder ao exame do pedido, a patente concedida será nula por 
aplicação dos arts. 46 e 33. Nesse sentido, o extinto Tribunal Federal de Recursos, no 
julgamento da Apelação Cível n. 36.005-SP, decretou a nulidade de patente de invenção, a 
qual, entre outras irregularidades, em seu processo de obtenção, desrespeitou o due process 

of law, pois o pedido de patente foi deferido antes do decurso do prazo de recurso (RFE, 2ª 
T., rel. Min. Jarbas Nobre, DJU 30.09.1975, p. 7.003)." 264 

Os autores estão bem cientes a respeito de que nulidades procedimentais sejam 
determinantes para a nulidade da patente; como indica Cabanella de las Cuevas, o mais 
cintilante especialista argentino:  

“Em primeiro lugar, não é qualquer violação da legislação de patentes que é suficiente para 
declarar a nulidade de uma patente já concedida. Os requisitos substantivos e adjetivos da 
outorga de patentes são de tal variedade e complexidade que muitos deles têm muito 
escassa incidência em relação à satisfação dos fins a que se dirige o Direito das patentes. 
Como foi exposto anteriormente era este apartado, deve ser aqui aplicado o princípio "de 

minimis non curat lex". Ele é particularmente importante em relação aos vícios que afetem 
o procedimento de concessão da patente. Uma demora insignificante no cumprimento de 
alguns dos prazos estabelecidos pela LP ou uma omissão menor nas publicações exigidas 
pela Lei não devem originar a nulidade da patente afetada265. …O procedimento tem uma 
função instrumental relativa à determinação dos extremos substantivos da outorga das 
patentes, e por outro lado, como exposto no parágrafo anterior, a relevância dos vícios na 
matéria de procedimento deve ser apreciada sob a luz do impacto que tais vícios tenham em 
relação aos aspectos substantivos das patentes.” (tradução nossa) 266 

“Também serão nulas as patentes em relação às quais não se tenha realizado o exame que 
exige a legislação aplicável” 267

. 

Note-se que nem em TRIPs, e muito menos na lei nacional, se preceitua que o 
procedimento de licença de comercialização e o de exclusivização de tais direitos seja o 
mesmo, e muito menos que deva correr, um e outro, no mesmo órgão ou entidade 
pública.  

                                                

263 Op. Cit., p. 74  

264 Op. Cit., p. 95. 

265 Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de las Patentes de Invención, Editorial Heliasta, 2001, p. 537.  

266 “En primer lugar, no cualquier violación de la legislación de patentes es suficiente para declarar la nulidad de una 
patente ya concedida. Los requisitos sustantivos y adjetivos del otorgamiento de patentes son de tal variedad y 
complejidad que muchos de ellos tienen muy escasa incidencia respecto de la satisfacción de los fines a los que se 
dirige el Derecho de patentes. Como se expuso precedentemente era este apartado, debe ser aquí de aplicación el 
principio "de minimis non curat lex". Ello es particularmente importante respecto de los vicios que afecten al 
procedimiento de concesión de la patente. Una demora insignificante era el cumplimiento de alguno de los plazos 
establecidos por la LP o una omisión menor era las publicaciones exigidas por esa Ley no debe originar la nulidad de 
la patente afectada. (…)El procedimiento tiene una función instrumental respecto de la determinación de los extremos 
sustantivos del otorga¬miento de patentes, y por lo tanto, según se expuso en el párrafo anterior, la relevancia de los 
vicios en materia de procedimiento debe apreciarse a la luz del impacto que tales vicios tengan en relación con los 
aspectos sustantivos de las patentes. 

267 Cabanellas, p. 539. “También serán nulas las patentes respecto de las cuales no se haya 
realizado el examen que exige la legislación aplicable”  
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O que decorre do nosso sistema constitucional, é que haja um procedimento 
administrativo especial de declaração ou constituição desses direitos.  

Mas será essa complexidade aplicável ao caso dos direitos de comercialização? 

Arguir-se-ía, talvez, que a natureza transitória do instituto, e a rede de segurança da 
concessão de prévias patentes externas reduziria o risco social de um procedimento 
menos cuidadoso. Ter-se-ía, como parâmetro similar, o das patentes pipeline de que 
trata o art. 230 da Lei 9.279/96, para as quais, de forma similar, se dispensaria o 
procedimento administrativo especial, fiando-se numa precedência de exame 
estrangeiro. 

Os dois argumentos são de pouca fé.  

O exemplo das patentes pipeline, em particular, encontra exatamente a longa crítica, 
acima transcrita, quanto à necessidade, como matéria de cunho até constitucional, de um 
exame substantivo e preciso como propugna a decisão do STF citada. Para não nos 
alongarmos em matéria por si complexa, remontamos ao trabalho citado, apenas 
transcrevendo, em adição, jurisprudência mais recente:  

Ao prever em seu artigo 230 a possibilidade da revalidação de patente estrangeira no Brasil 
(pipeline), a Lei n.º 9.279-96 atentou contra o princípio insculpido no inciso XXXVI do 
artigo 5.º da Constituição, já que uma série de inventos que, sob a égide da legislação 
revogada, encontravam-se em domínio público passaram a ser objeto de proteção 
intelectual, fato que representa violação ao direito adquirido dos nacionais anteriormente 
consolidado. Apelação Cível 2005.51.01.500712-8, Acórdão unânime da 2a. Turma 
especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2a. Região. 

Ainda que a inconstitucionalidade apontada não derive de falha das garantias 
processuais, ela certamente questiona o poder liberatório pleno do exame estrangeiro.  

Em segundo lugar, a simples aplicação, sem prudência, dos critérios do art. 70.9 de 
TRIPs (aliás, reiteradamente classificados como de elaboração precepitada e irrefletida) 
leva a resultados como os descritos, no sistema argentino, por Carlos Correa 268: 

1. Concessão de direitos de comercialização a tecnologias já em domínio público; 

2. Concessão desses direitos com base em patentes emitidas por países que não 
fazem nenhuma espécie de exame, ou seja, sem que tal concessão estrangeira 
represente nenhuma rede de segurança em pról do interesse público do país que 
concede a exclusiva de comercialização.  

                                                
268 Carlos M. Correa, Recent Developments In The Field Of Pharmaceutical Patents: Implementation Of The Trips 
Agreement, encontrado em http://www.haiweb.org/campaign/novseminar/correa2.html, visitado em 25/9/2007. 
EMRs have been granted at least in one case. The Argentine Patent Office conferred such rights in favour of a U.S 
company in September 1998. Several elements of that administrative act illustrate the contradiction between the 
provision of a transitional period and the granting of EMRs. In the referred case, the patent application did not cover 
a new chemical entity, but just a formulation form of a product (olanzapine) which was in the public domain in 
Argentina. In addition, the claimed formulation had been disclosed in a previous foreign patent owned by the same 
company and, therefore, did not meet the patentability requirements.As one of the basis for the application of EMRs, 
the U.S company alleged a patent granted in Luxembourg after six days of procedures...In Luxembourg patents are 
granted without prior examination, and without any guarantee on the existence, novelty, etc. of the invention. Despite 
these fragile grounds, the U.S company has attempted to block the commercialization by third parties of any product 
containig the active ingredient. A provisional measure by an Argentine court has prevented the company to do so, but 
the final outcome of the case is still unknown. This evident abuse of article 70.9 of the TRIPs Agreement indicates 
that developing countries under a transitional period should ensure that EMRs, if granted, should: apply only to new 
chemical entities, since the rationale of said article clearly is to provide protection to such entities, and not to a simple 
formulation of a known product; require that a patent obtained in other WTO Member that serves as a basis for the 
EMRs, be granted in a country with a real and serious examination procedure. 
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O exemplo, aliás, do exame de patentes pipeline no Brasil – que não fazia exame de 

substância, como também não seria aplicável fazer no caso de direitos exclusivos de 
comercialização - indica a imprescindibilidade de um procedimento administrativo 
aberto a todos os interessados. O número de pedidos de pipeline realmente deferidos 
não correspondeu nem de longe aos requeridos 269. Assim, a falta de exame criaria um 
número iníquo de monopólios de comercialização na economia nacional.  

Certamente derrotaria os propósitos da proteção transitória, tal como concebida pelo 
sistema {mailbox mais direitos de comercialização} um exame tão detalhado e tão 
exaustivo quanto o de patentes. Mas a inexistência de elementos procedimentais que 
assegurem o respeito ao interesse público, aos direitos de terceiros e à posição legítima 
dos concorrentes é impensável no sistema brasileiro. 

Aliás, tais características conspirariam contra o cumprimento das obrigações do Brasil 
perante TRIPs, pois o que se teria, no caso de tal concessão, seria a mera aparência de 
formalidade; um conspícuo atentado ao devido processo legal.  

§ 18.3.(B)Imprescindibilidade de uma norma de competência 

A característica multilateral e dialogal, que não é compatível com o sistema 
constitucional da prestação judiciária brasileira, presume que haja competência primária 
do Poder Executivo da União 270.  

Não nos demoraremos neste passo. É tão velho e sabido que em direito público não há 
competência sem norma de atribuição de competência, que podemos passar aqui batido.  

Lembra Hely Lopes Meirelles 271: 

“(...) A competência resulta da lei e é por ela delimitada. Todo ato emanado de agente 
incompetente, ou realizado além do limite de que dispõe a autoridade incumbida de sua 
prática, é inválido, por lhe faltar um elemento básico de sua perfeição, qual seja, o poder 
jurídico de manifestar a vontade da Administração. Daí a oportuna advertência de Caio 
Tácito, de que “não é competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma de 
Direito”. 

Só para não abandonar os clássicos, relembramos Miguel Seabra Fagundes:· 

                                                
269 Gert Egon Dannemann, Diagnóstico sobre o Sistema de Patentes Brasileiro a partir da Década de 90, 
http://www.ids.org.br/site.cfm?app=show&dsp=ged&pos=3.1&lng=pt: "De acordo com os dados divulgados pelo 
INPI, dentro do prazo legal de um (01) ano a contar da publicação da lei no. 9.279/96, foram depositados cerca de 
1200 (mil e duzentos) pedidos "pipeline". Desses 1200 (mil e duzentos) pedidos, 638 (seiscentos e trinta e oito) se 
converteram em patentes; 32 (trinta e dois) foram denegados e 26 (vinte e seis) arquivados por descumprimentos de 
formalidades legais, totalizando 700 (setecentos) pedidos. Dos restantes 500 (quinhentos), muitos (estima-se em torno 
de 300 casos), não tiveram as patentes correspondentes no exterior concedidas (condição essencial a teor do artigo 
230 e seus parágrafos), sendo certo que no momento em que os depositantes comprovarem essa condição, suas 
patentes "pipeline" não deverão demorar a ser concedidas. Dos aproximadamente 200 (duzentos) restantes, 
encontram-se em andamento sem previsão para a concessão das respectivas patentes". 

270 Quanto à inaplicabilidade do processo civil geral à proteção da Propriedade Industrial, vide recentíssima decisão 
da Corte Constitucional Italiana (Sentenza N. 170, de 17 de maio de 2007, que exatamente declarou inconstitucional 
a aplicação do Código de Processo Civil italiano aos pleitos relativos à matéria, tendo em vista sua óbvia inadequação 
sob os critérios do devido processo legal. A decisão da Corte, pode ser encontrada em 
http://www.cortecostituzionale.it/ita/attivitacorte/pronunceemassime/pronunce/schedaDec.asp?Comando=RIC&bVar
=true&TrmD=&TrmDF=&TrmDD=&TrmM=&iPagEl=6&iPag=170Sobre a mutação resultante da decisão 
constitucional, vide Trevisan & Cuonzo Avvocati, Constitutional Court Rules on IP Proceedings, encontrado em 
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?r=15130&i=75977 . 
 

271 Direito Administrativo Brasileiro, 27a. Ed. p. 147 
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“A competência vem rigorosamente determinada no Direito Positivo como condição de 
ordem para o desenvolvimento das atividades estatais, e, também, como meio de garantia 

para o indivíduo, que tem na sua discriminação o amparo contra os excessos de qualquer 

agente do Estado”.  

Não há órgão competente para a emissão de tais direitos. O INPI não o tem 272, nem o 
tem a ANVISA. O interesse econômico dos eventuais favorecidos por um direito 
exclusivo de comercialização não cria interesse jurídico a falta de norma interna que o 
adote. A fortiori¸não cria competência a órgão que não a tem.  

O servidor que concedesse direitos de comercialização, sem norma que o autorizasse, 
perfaria aquele ato inexistente que mencionam os livros introdutórios de direito, cujo 
exemplo mais festejado é o do casamento na polícia, em festas de S.João. 

Não se suscite, de outro lado, a cláusula globalizante da Constituição, que não permite 
que se exclua do Poder Judiciário a reparação de nenhum direito violado. Para o 
Judiciário, existe norma de competência também; e a competência para apreciar alguma 
ilicitude da não concessão, pelo Estado Brasileiro, de direitos exclusivos de 
comercialização – por não prevê-los na lei interna – é o órgão de diferendos da OMC.  

Pois, no caso, se houvesse direitos violados, seriam os dos demais Estados membros da 
OMC, e não das partes privadas.  

Pois não se concederam tais direitos aos interessados simplesmente porque no sistema 
ao qual o Poder Judiciário cumpre tutelar não existem tais direitos. Declará-los quando 
não existem importaria em assumir a competência do Poder Legislativo, que não votou 
a lei que os criaria, ou do Poder Executivo, a quem cumpre executar a política externa, 
inclusive a decisão de não cumprir o acordo TRIPs 273. 

Lembremos o teor do Acórdão pré-citado da Corte Européia, segundo o qual fazer 
cumprir TRIPs sem que os outros dois poderes tomassem a iniciativa constitucional que 
lhes é própria... 

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. 

Ou seja, no contexto da OMC, subsiste o poder de não cumprir a norma internacional, 
sem violação dos princípios da boa fé entre Estados, ressalvando o poder de negociar 
alternativas 274. Ou de submeter-se às consequências do inadimplemento: as sanções 
econômicas autorizadas pelo tribunal internacional.  

                                                
272 A falta de competência do INPI para emissão de tais direitos exclusivos foi precisada nas Notas 
INPI/PROC/CJCONS/no. 114/07, de 18/4/07, no Processo 52400.000591/07 e 128/07, de 27/4/07, esta referente à 
Patente 9710372-1.  

273 Vale recordar que, ao momento em que se escreve, o Estado Americano descumpre frontalmente, há dois anos, 
decisão do órgão jurisdicional da OMC em favor do Brasil, no caso dos subsídios americanos ao algodão. É uma 
decisão de Estado.  
274 Há uma tendência, ainda incipiente, de propor uma mudança no status das normas da OMC para, como menciona 
o parecer ministerial na decisão européia de 11 de setembro de 2007, para promovê-las de normas negociais de 
comércio a um papel de Constituição Mundial. Propugno tal transformação, em especial no estudo de que sou co-
autor, Denis Borges Barbosa, Margaret Chon,Andrés Moncayo von Hase, Slouching Towards Development In 
International Intellectual Property, 2007 Mich. St. L. Rev. 1, parte do qual se lê em 
http://denisbarbosa.addr.com/balance.pdf. Mas é certamente um entendimento minoritário.  
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§ 18. 4. - Não há violação do Direito Internacional 

Ocorre, no entanto, que nem esse ilícito há. Nem ilícito perante as obrigações 
internacionais do Brasil há.  

Com efeito, afirmar que o Brasil tenha deixado de cumprir o 70.9 de TRIPs é, ainda que 
docemente, calunioso. Pode-se dizer, como Maristela Basso afirma - sem contradita 
possível -, que não existe no Brasil o instituto previsto no art. 70.9. Mas disso não se 
depreenda nenhuma ilicitude nem na esfera das obrigações internacionais do Estado 

Brasileiro. Vejamos. 

1. Os Arts. 70.8 e 70.9 de TRIPS apenas são deflagráveis quando o estado membro 
se vale do prazo transitório excepcional para postergar, até dez anos, a concessão 
de patentes para os setores tecnológicos cuja proteção se tornou coativa após 
1995.  

2. O Brasil passou a plenamente proteger tais setores a partir de 1997, renunciando 
ao restante de seus dez anos facultativos. Então, o indimplemento hipotético se 
cingiria ao espaço entre 1/1/1995 e 15/5/1997, quando expirou a vacatio legis da 
lei 9.762/96 e todos os interessados puderam pedir patentes para as tecnologias 
antes vedadas. 

3. Lei posterior, a Lei No 10.196, de 14 de Fevereiro de 2001, conversão de 
Medida Provisória que a antecedera, assegurou o mailbox para o período até 
1/1/1995 275.  

4. Note-se que nunca o INPI deixara de receber depósitos de pedidos de patentes 
para as áreas a que se referem os art. 70.8 e 70.9 de TRIPs, inexistindo, desta 
feita, qualquer lesão substantiva a direito, até que a lei de 2001 assegurasse dar 
efeito jurídico retroativo pleno a tal situação de fato 276. Assim, nada resta 
descoberto do mailbox. 

5. Uma vez concedidas, as patentes brasileiras têm efeitos econômicos retroativos, 
permitindo a seu titular haver indenização desde a publicação do conteúdo do 
pedido, o que se dá até os 18 meses do depósito do pedido277. A perspectiva 
desse ônus habitualmente dissuade possíveis competidores de fazerem uso do 
objeto pretendido, mesmo considerando que o privilégio possa depois ser 
recusado.  

6. Enfim, o sistema brasileiro da lei de 1996 garantiu, exatamente para os setores 
tecnológicos favorecidos com os direitos exclusivos de comerialização, a 
oportunidade de revalidar patentes obtidas no exterior (pipeline), em face a 

                                                
275 Como emenda à Lei 9.279/96: “"Art. 229-B. Os pedidos de patentes de produto apresentados entre 1º de janeiro de 
1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9º, alíneas "b" e "c", da Lei nº 5.772, de 1971, não conferia proteção e 
cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231, serão decididos até 31 de dezembro 
de 2004, em conformidade com esta Lei." (NR) . O art. 229-A, pretendendo aplicar o teor de 70.8, exclui da mesma 
consideração os pedidos de patentes de processo: em tal dispositivo, como também no 70.9 fala-se literalmente em 
“produtos farmacêuticos” e “produtos químicos para a agricultura”. Quanto à tese de que 70.8 protegeria mesmo 
patentes de processo, vide Maristela Basso, Direito do Comércio Internacional – Pragmática, Diversidade e Inovação. 
Curitiba: Juruá, 2005, p. 395-416. 

276 Tal é de publica sabença. Mas para resguardarmo-nos nessa afirmação, em 4/10/2007, confimamos especialmente 
a questão fática com o ilustre Diretor de Patentes do INPI.  
277 Lei 9.2796, Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de 
seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da 
patente. 
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pedido lá requeridos, sem limite de retroação, desde que o objeto não tivesse 
sido comercializado, e o benefício fosse requerido durante a vacatio legis do 
novo texto legal. Permitiu-se inclusive conversão para esse sistema de pedidos já 
feitos no Brasil, mediante certas condições.  

Assim, em substância não houve aproveitamento do prazo especial de transição. O 
Brasil deu proteção integral e sem diferimento a todos os pedidos de “produtos 
farmacêuticos” e “produtos químicos para a agricultura” depositados a partir da data de 
vigência objetiva de TRIPs, sem abrir espaço – pois o efeito dissuassório da aplicação 
retroativa da patente uma vez concedida o impediria – a entrada de competidores no 
mercado; os mais ousados, serão obrigados a pagar toda a indenização aos eventuais 
titulares de patentes.  

Dissuação mais plena indenização é idêntico a direitos exclusivos de comercialização 
278. E o prazo mínimo entre 1/1/1995 e a entrada em vigor da nova lei de patentes 
constrói, dentro de qualquer razoabilidade econômica ou constitucional, uma completa 
proteção aos direitos de patente de produtos farmacêuticos e agricolas. Como proteção 

antecipatória, os direitos exclusivos de comercialização perdem qualquer pertinência, 
se em um ano e cinco meses se introduz o sistema completo de proteção, com retroação 
completa à data de 1/1/1995.  

Mas, como se sabe, o último instituto, o do pipeline, é um plus quanto a tudo que TRIPs 
haja imposto aos países, como o Brasil, que não concedessem antes patentes para as 
áreas cobertas pelo âmbito dos arts. 70.8 e 70.9 de TRIPs. O todo, aliás, contando, mas 
não se esgotando com o pipeline, representa um sistema de transição mais forte do que 
exigido, especialmente em face de um exercício mais restrito do que o facultado.  

Na verdade, todo o sistema representa um plus em face à contrapartida exigida por 
TRIPs do exercício pelo país membro do direito ao período de transição, o qual, no caso 
brasileiro, foi apenas um fragmento do que lhe fora facultado. Não foi exatamente o que 
estava previsto no art. 70.8, e 70.9 porque foi mais.  

O Brasil, ao dar mais, não está adstrito a dar o menos 

Vamos ao óbvio: TRIPs, ao se dirigir aos Estados, impôs o mínimo de proteção a eles e 
criou, só em face de outros Estados, exigibilidade de cumprimento.  

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. 

Vejamos o que quer dizer “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”. 

A obrigação brasileira perante o período especial de transição seria cumprida – 
exatamente a teor de TRIPs –, com a conjugação dos art. 70.8 e 70.9, mas era faculdade 
brasileira não cumprir exatamente o que está neles disposto, se desse mais. Emprestando 
do direito civil, estava in facultas solutionis pagar o mais pelo menos, sem que isso 
implicasse em mora ou inadimplemento.  

                                                
278 Aliás, é mais do que o EMR no modelo – lícito e sábio – do jus exclusivum mas não jus prohibendum, a que se 
refere Carlos Correa.  
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A única restrição ao dar mais é quando TRIPs prevê norma máxima e não norma 
mínima, o que ocorre especialmente quando o acordo manda que as leis nacionais sejam 
promulgadas de forma a assegurar direitos adequados de defesa àqueles contra quem os 
titulares voltam suas patentes ou marcas 279:  

Outra importante questão interpretativa levantada pelo Artigo 1.1, segunda frase, é em qual 
estágio a proteção mais ampla contesta TRIPs? O preâmbulo do Acordo, discutido no 
Capítulo 1, reconhece que “medidas e procedimentos para exercer direitos de propriedade 
intelectual” podem constituir “barreiras ao comércio legítimo”. Porém o texto expresso de 
TRIPs sobre matérias substantivas é amplamente dedicado a estabelecer padrões mínimos 
de proteção, e não níveis máximos ou limites superiores. Nesse sentido, o texto do Acordo 
aparentemente fornece direcionamento limitado relativamente às mais amplas medidas 
substantivas de Direitos de Propriedade Intelectual que podem “contradizer o Acordo”. Por 
outro lado, os dispositivos exequíveis de TRIPs dispõem que certos direitos devem ser 
acordados pelas partes que alegadamente estejam engajadas em atos violatórios. Então, por 
exemplo, o Artigo 42 prevê que os acusados tenham direito ao devido processo legal em 
procedimentos de execução de direitos de propriedade intelectual. A adoção de proteção 
mais ampla que diminua tais processos legais contradiria TRIPs. Nesse aspecto, proteções 
mais amplas não podem incluir a redução de direitos daqueles que alegadamente estão 
cometendo infrações. Como a redução dos direitos procedimentais constituiria oposição a 
dispositivos específicos de TRIPs, a referência no Artigo 1.1 pode não acrescentar muito 
nesse sentido280 (tradução nossa). 

Em suma:  

1. O conjunto dos dispositivos 70.8 e 70.9 de TRIPs visa compensar as vantagens 
que os países membros da OMC possam obter do exercício do prazo especial de 
transição relativo às patentes farmacêuticas e agrícolas. 

2. O Brasil, como demonstrado, não se valeu das vantagens substantivas de tal 
prazo. 

3. Não obstante, assegurou a aplicação retroativa do novo regime, através de um 
mailbox que, em face do exíguo prazo entre a entrada em vigor de TRIPs e a 
nova lei (menos dos dezoito meses da regra de aplicação retroativa das patentes), 
importou em concessão substantiva de direitos de patente para produtos 
farmacêuticos e agrícolas em 1/1/1995.  

4. Mais ainda, concedeu proteção retroativa ao objeto de tais patentes através do 
pipeline antes mesmo da data de vigência de TRIPs. 

                                                
279 Estão nesse caso, de frontal violação a TRIPs, o dispositivo da lei brasileira que manda reverter o ônus da prova 
no caso de patentes de processo e disposições do Código Aduaneiro que tratam de apreensão nas alfândegas.  

280 UNCTAD - ICTSD. Resource Book On Trips And Development. New York, Cambridge University: Cambridge 
University Press, 2005, p.18, 24, 25, 27-29. (“Another important interpretative question raised by Article 1.1, second 
sentence, is at what stage more extensive protection contravenes TRIPS? The preamble of the Agreement, discussed 
in Chapter 1, recognizes that “measures and procedures to enforce intellectual property rights” may constitute 
“barriers to legitimate trade”. Yet the express text of TRIPS on substantive matters is largely devoted to setting forth 
minimum standards of protection, not maximum levels or upper limits. In this sense, the text of the Agreement 
appears to provide limited guidance regarding the kinds of more extensive IPRs substantive measures that might 
“contravene the Agreement”. On the other hand, the enforcement provisions of TRIPS provide that certain rights 
must be accorded to parties alleged to be engaged in infringing acts. So, for example, Article 42 prescribes that 
defendants be accorded due process rights in IPR enforcement proceedings. The adoption of more extensive 
protection that diminished these due process rights would contravene TRIPS. In this regard, more extensive 
protections should not include reducing the rights of those asserted to be engaged in infringing acts. Since the 
reduction of procedural rights would contravene specific provisions of TRIPS, the reference in Article 1.1 may not 
add very much in this regard”). 
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5. Assim, tendo dado mais do que exigido, exerceu a faculdade prevista no Art.1.1 
de TRIPs, e nada deve a seus pares perante TRIPs.  

A situação das partes privadas prejudicadas pelo exercício da faculdade de dar mais 

Pode ocorrer que a algumas partes privadas, conjunturalmente, conviesse mais, ou 
conviesse também, em acréscimo a tudo que passaram a fruir da aplicação de TRIPs, a 
aplicação literal do art. 70.8.  

Esse interesse é econômico 281. Não merece proteção das cortes, eis que não constituído 
em direito, no plano interno, nem em exigibilidade de criar norma interna, na esfera 
internacional. Não existe o direito pretendido, nem o direito de que o direito exista.  

O exercício da pretensão fundada nesse direito, quando ele cintilantemente não existe, é 
abusivo.  

§ 18. 5. - O retorno do pêndulo: Doha 

Com a Reunião Ministerial de Doha, cumulando em 14 de novembro de 2001, 
recuperou-se o discurso do desenvolvimento no mainstream da nova OMC. A 
declaração ministerial dessa data costura as contradições o melhor que pode:  

 International trade can play a major role in the promotion of economic development and 
the alleviation of poverty. We recognize the need for all our peoples to benefit from the 
increased opportunities and welfare gains that the multilateral trading system generates. 
The majority of WTO members are developing countries. We seek to place their needs and 
interests at the heart of the Work Programme adopted in this Declaration. Recalling the 
Preamble to the Marrakesh Agreement, we shall continue to make positive efforts designed 
to ensure that developing countries, and especially the least-developed among them, secure 
a share in the growth of world trade commensurate with the needs of their economic 
development. In this context, enhanced market access, balanced rules, and well targeted, 
sustainably financed technical assistance and capacity-building programmes have important 
roles to play. 

(…) We recognize the particular vulnerability of the least-developed countries and the 
special structural difficulties they face in the global economy. We are committed to 
addressing the marginalization of least-developed countries in international trade and to 
improving their effective participation in the multilateral trading system. (…)  

O mais importante para este estudo está no parágafo 17 da declaração ministerial: 

17. We stress the importance we attach to implementation and interpretation of the 
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) in 
a manner supportive of public health, by promoting both access to existing medicines and 
research and development into new medicines and, in this connection, are adopting a 
separate declaration. 

                                                
281 A propósito das expectativas das partes de terem proveito de TRIPs, o Órgão Recursal da OMC, no caso do 
mailbox da Índia (India – Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products, AB-1997-5, 
WT/DS50/AB/R, 19 Dec. 1997 (India – Mailbox)., indicou que a decisão de primeira instância, que levara em 
consideração tais expectativas, estava em desacordo com a lei pertinente: “Used in this sense, the panel had exceeded 
the scope of its authority because Article 64.2–3 precluded non-violation causes of action as of the date of the 
proceeding. Thus, to the extent that the panel had suggested that it should interpret TRIPS in light of the legitimate 
expectations of the United States or its patent holders, or had placed on India a burden to relieve them of “reasonable 
doubts”, the panel was in error” UNCATD, op. cit., p. 777.  
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A Declaração específica 282 minudencia alguns dos aspectos cruciais da Propriedade 
Intelectual, convergentes com o tema desenvolvimento: 

1. We recognize the gravity of the public health problems afflicting many developing and 
least-developed countries, especially those resulting from HIV/AIDS, tuberculosis, malaria 
and other epidemics.  

2. We stress the need for the WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights (TRIPS Agreement) to be part of the wider national and international 
action to address these problems. 

3. We recognize that intellectual property protection is important for the development of 
new medicines. We also recognize the concerns about its effects on prices. 

4. We agree that the TRIPS Agreement does not and should not prevent members from 
taking measures to protect public health. Accordingly, while reiterating our commitment to 
the TRIPS Agreement, we affirm that the Agreement can and should be interpreted and 
implemented in a manner supportive of WTO members' right to protect public health and, 
in particular, to promote access to medicines for all. 

In this connection, we reaffirm the right of WTO members to use, to the full, the provisions 
in the TRIPS Agreement, which provide flexibility for this purpose. 

5. Accordingly and in the light of paragraph 4 above, while maintaining our commitments 
in the TRIPS Agreement, we recognize that these flexibilities include: 

In applying the customary rules of interpretation of public international law, each provision 
of the TRIPS Agreement shall be read in the light of the object and purpose of the 
Agreement as expressed, in particular, in its objectives and principles.  

Each member has the right to grant compulsory licences and the freedom to determine the 
grounds upon which such licences are granted.  

Each member has the right to determine what constitutes a national emergency or other 
circumstances of extreme urgency, it being understood that public health crises, including 
those relating to HIV/AIDS, tuberculosis, malaria and other epidemics, can represent a 
national emergency or other circumstances of extreme urgency.  

The effect of the provisions in the TRIPS Agreement that are relevant to the exhaustion of 
intellectual property rights is to leave each member free to establish its own regime for such 
exhaustion without challenge, subject to the MFN and national treatment provisions of 
Articles 3 and 4.  

6. We recognize that WTO members with insufficient or no manufacturing capacities in the 
pharmaceutical sector could face difficulties in making effective use of compulsory 
licensing under the TRIPS Agreement. We instruct the Council for TRIPS to find an 
expeditious solution to this problem and to report to the General Council before the end of 
2002. 

7. We reaffirm the commitment of developed-country members to provide incentives to 
their enterprises and institutions to promote and encourage technology transfer to least-
developed country members pursuant to Article 66.2. We also agree that the least-
developed country members will not be obliged, with respect to pharmaceutical products, to 
implement or apply Sections 5 and 7 of Part II of the TRIPS Agreement or to enforce rights 
provided for under these Sections until 1 January 2016, without prejudice to the right of 
least-developed country members to seek other extensions of the transition periods as 

                                                
282 Declaration on the TRIPS agreement and public health, Adopted on 14 November 2001. Doc. 
WT/MIN(01)/DEC/2 of 20 November 2001 
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provided for in Article 66.1 of the TRIPS Agreement. We instruct the Council for TRIPS to 
take the necessary action to give effect to this pursuant to Article 66.1 of the TRIPS 
Agreement 283.  

§ 18. 6. - Significado de Doha 

A deflagração da Agenda do Desenvolvimento da OMPI não podia deixar de mencionar 
o precedente de Doha 284. Um retorno do pêndulo, provindo das profundezas do 
patrimonialismo, ou só a manifestação do equilíbrio final de interesses que Maristela 
Basso discerne em TRIPs? 

Na verdade, a Agenda manifesta uma necessidade política inexorável: retornar a 
discussão do tema “desenvolvimento” à OMPI. Em primeiro lugar, porque o contexto 
da OMC, não obstante os ganhos recente obtidos pelos países não-OECD, sofre de 
incompatibilidades estruturais para o discurso do desenvolvimento 285. 

Em segundo lugar, porque os exercícios de “harmonização”, com toda a sedução 
racionalista e “prática” que os justificam, se fazem no interior da OMPI, e não da OMC 
286. Esses exercícios visam tornar os aspectos cruciais da propriedade intelectual 
padronizados em todos sistemas jurídicos, sem considerar as inflexões dos interesses 
locais ou regionais. Não é sem razão que na listagem básica da proposta brasileiro-
argentina conste a rejeição da harmonização à outrance. 

A terceira razão tópica para a transferência (ou recaptura) do discurso 
desenvolvimentista na OMPI é a própria eventualidade da Agenda de Patentes da 
OMPI, em curso, assim como das discussões do Tratado Substantivo em Matéria de 
Patentes.  

                                                
283 Doc. WT/MIN(01)/DEC/2 of 20 November 2001 

284 “The United Nations adopted the Millennium Development Goals, which established a firm commitment by the 
international community to address the significant problems that affect developing countries and LDCs. The 
Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2001-2010, the Monterey Consensus, the 
Johannesburg Declaration on Sustainable Development and the Plan of Implementation agreed at the World Summit 
on Sustainable Development, the Declaration of Principles and the Plan of Action of the first phase of the World 
Summit on the Information Society, and most recently the Sao Paulo Consensus adopted at UNCTAD XI, have all 
placed development at the heart of their concerns and actions. This has also been the case in the context of the current 
Doha round of multilateral trade negotiations of the World Trade Organization (the “Doha Development Agenda”), 
which was launched at the WTO’s 4th Ministerial Conference, in November 2001. 

285
 Sisule F Musungu and Graham Dutfield, Multilateral agreements and a TRIPS-plus world: The World Intellectual 

Property Organisation (WIPO), Quaker United Nations Office (QUNO), Geneva: “Multilateral treaty making in 
intellectual property was much easier for developing countries prior to the introduction of the single undertaking 
concept in the WTO and the principle of minimum intellectual property standards under TRIPS. Before TRIPS, these 
countries fought to defend their interests but if they failed, they could strategically opt out or make reservations to 
clauses in treaties which they considered detrimental to their development needs. With the single undertaking concept 
and the minimum standards principle, however, the strategic dilemma for these countries in the multilateral 
intellectual property system has changed significantly from deciding whether to engage in the system to choosing an 
appropriate strategy for participation and defending their interests.”  

286  Yu, Peter K., "The Harmonization Game: What Basketball Can Teach About Intellectual Property and 
International Trade" . Fordham International Law Journal, Vol. 26 http://ssrn.com/abstract=341242. Graham Dutfield 
and Uma Suthersanen, Harmonisation or Differentiation in Intellectual Property Protection? The Lessons of History, 
August 2004, encontrado em http://www.quno.org/geneva/pdf/economic/Occassional/Harmonisation-or-
Differentiation.pdf, visitado em 1/3/2009. 



151 

§ 19.  - O que TRIPs trouxe ao Brasil 

Como tive a oportunidade de notar 287, o que a história das relações do Brasil com o 
TRIPs parece ensinar é que se tem de distinguir certos parâmetros estruturais do regime 
do Acordo, e a função que eles exercem no funcionamento da OMC em geral. 

A idéia da uniformização dos parâmetros de proteção da Propriedade Intelectual é o 
problema crucial, e mesmo estrutural, do modelo TRIPs 288. Mas ela não se restringe ao 
Acordo; pelo contrário, ela se incorpora nos exercícios de harmonização de Propriedade 
Intelectual, em propostas como os tratados substantivos de patentes e marcas, em 
discussão na OMPI, e, agravadamente, no escopo de pressões unilaterais entre países.  

O que se tem de valioso na experiência de TRIPs é o da consolidação de parâmetros 
previsíveis pelos quais são avaliados o nosso sistema nacional de Propriedade 
Intelectual. Tais parâmetros, que não são os que se ambicionava no início do 
questionamento do papel da Propriedade Intelectual para o desenvolvimento, em 1962, 
também não são os delírios patrimonialistas da era Reagan.  

Mas não são esses parâmetros os mais importantes, e sim os processos de interpretação 
e aplicação deles, previstos no texto consensual. Importantes também são os 
procedimentos de resolução de controvérsias, tanto quando é aplicado (como no caso 
das patentes indianas), como quando é evitado (como no caso das licenças compulsórias 
brasileiras).  

Se esses parâmetros e procedimentos serão favoráveis à situação brasileira, não está 
ainda claro. Mas se pode precisar que a atual situação, dez anos após TRIPs, é melhor 
para o Brasil do que era na época das sanções unilaterais americanas. Que podem 
certamente voltar, não obstante a proibição de tais medidas pelo Trtatado de Marrakesh 
- ocorreu no caso do acordo extraído da Argentina.  

O ambiente depois de TRIPs não é mais o da Convenção de Paris, com seu respeito à 
diversidade nacional; mas, dez anos depois, também não é o círculo de ferro da 
uniformidade. Com temas urgentes e clamantes, como o da Aids, quebrou-se a opressão 
pétrea do sistema que só atendia o interesse do proprietário; com menor pressão dos 

                                                

287 TRIPs e a experiência brasileira.  Palestra no “Simpósio Franco-Brasileiro Sobre a Propriedade Intelectual no 
Domínio da Saúde: Aspectos Econômicos, Jurídicos e Legislativos”, em 22, 23 e 24 de junho de 2004, no Palácio do 
Itamaraty, em Brasília, DF, 2004. Publicado In. Propriedade intelectual e desenvolvimento. [Org. por. Marcelo Dias 
Varella]. São Paulo : Lex Editora, 2005.  

288 Modelo global de patente é questionado na OMC, Gazeta Mercantil, página C8, 17 de Setembro de 2002. O 
sistema global de patentes aumenta os preços dos remédios e das sementes em grande parte dos países em 
desenvolvimento, tornando mais difícil a redução da pobreza. A constatação é de uma comissão independente sobre 
os direitos de propriedade intelectual, criada pela ministra de desenvolvimento internacional da Grã Bretanha, Caire 
Short, que apresentou, em Genebra, suas conclusões a negociadores da Organização Mundial de Comércio (OMC).A 
mensagem da comissão é de que hoje a proteção dos direitos de patentes através de Trips (acordo de propriedade 
intelectual relacionada ao comércio) beneficia basicamente os países ricos. O grupo de especialistas de várias partes 
do mundo sugere que os países pobres devem ter o direito de limitar a proteção de patentes e encorajar a produção de 
cópias de genéricos de remédios importantes.O modelo brasileiro de produção de medicamentos contra a Aids é bem 
avaliado no documento. Mas seus autores dizem que nem todos os países em desenvolvimento têm condições 
financeiras de copiar o programa, nem a força do Brasil para obrigar as companhias farmacêuticas a baixas os preços 
de outros remédios. +O presidente da comissão, John Barton, professor de direito da Universidade de Stanford, disse 
que o problema sobre o controvertido modelo global de regime de propriedade intelectual nem é a má interpretação, e 
sim que foi longe demais. "Países desenvolvidos freqüentemente partem da idéia de que o que é bom para eles é 
possivelmente benéfico também para os países em desenvolvimento", nota Barton. "Mas os países em 
desenvolvimento não devem ser encorajados ou coagidos a adotar regimes de propriedade intelectual mais fortes sem 
considerar o impacto sobre o seu desenvolvimento e sobre sua população." 
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lobbies empresariais, pode-se atender a certos interesses de diversidade, se não 
nacionais, pelo menos de categorias de países em desenvolvimento. 

Com efeito, a fase corrente tem como característica relevante o aumento do papel dos 
estados nacionais e grupos supraestatais no âmbito do TRIPs, com abatimento do papel 
dos lobbies empresariais.  

Autores há que enfatizam o papel relevante de novos atores institucionais no campo da 
Propriedade Intelectual 289. Assim como Reagan contornou a OMPI para resolver os 
problemas de patrimonialização no foro do GATT, assim também interesses outros, que 
não das empresas de Reagan, encontraram ressonância em outros atores do processo 
internacional. 

Deve-se também considerar, já pelo lado negativo dessa tendência, a exsurgência da 
discussão de falsos temas, ou temas de relevância retórica., no campo da Propriedade 
Intelectual. Sobre cantochão da biodiversidade, tema por si só relevantíssimo, tem-se 
vocalizado sem cessar as questões de reconhecimento de valores culturais e 
tecnológicos tradicionais. È um belo tema, mas nem por isso mais relevante para o 
enfrentamento real de interesses relativos à cultura e ao conhecimento tecnológico.  

Ante a importância da difusão da tecnologia, e do acesso à informação gerada pelos 
setores mais dinâmicos da economia e da criação contemporânea, tais valores 
tradicionais são certamente significativos. No entanto, qualitativa e quantitativamente, 
são marginais. Os remédios contra a Aids, se não fossem licenciados compulsoriamente, 
não poderiam ser substituídos pelo encantamento de algum pajé. Concentrar em tais 
temas a libido dos países em desenvolvimento é deixar que os dedos se percam, para 
concentrar a atenção nos aneis que ficam, em toda sua cintilante irrelevância 

No caso específico do Brasil, a nossa insanidade presente tem de ser curada pela 
administração vigorosa de dois remédios: pela aplicação do escrutíneo constitucional, 
de forma a limpar os excessos de irrazoabilidade e ofensa ao substantive due process of 

law. E pela aplicação de TRIPs, como ela foi consensual e está se aplicando na prática 
corrente.  

Por mais que se tenha demonizado TRIPs durante a última década, certo é que nós, 
brasileiros, fomos os responsáveis por todos os excessos, todas as disfunções, todas as 
opressões que resultam da legislação em vigor. Foram os legisladores e juízes 
brasileiros que desequilibraram os interesses da sociedade e dos investidores, contra o 
interesse nacional.  

E em texto da mesma época 290, disse:  

Como ocorreu tal descalabro? Em primeiro lugar, pela votação de projetos de lei de sentido 
patrimonialista e desequilibrado, sem compatibilidade com o sistema constitucional e a 

                                                

289 Helfer, Laurence R., "Regime Shifting: The TRIPs Agreement and New Dynamics of International Intellectual 
Property Lawmaking" . Yale Journal of International Law, Vol. 29, 2004: “ Intellectual property is now at or near the 
top of the agenda in intergovernmental organizations such as the World Health Organization and the Food and 
Agriculture Organization, in international negotiating fora such as the Convention on Biological Diversity's 
Conference of the Parties and the Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture, and in expert and 
political bodies such as the United Nations Commission on Human Rights and its Sub-Commission on the Protection 
and Promotion of Human Rights. In some of these venues, intellectual property lawmaking has led to the negotiation 
of new treaties; in others, challenges to TRIPs are framed through reinterpretation of existing agreements and the 
creation of nonbinding declarations, recommendations, and other forms of soft law” . 
290 BARBOSA, Denis Borges . O comércio internacional, o desenvolvimento econômico e social e seus reflexos na 
ordem internacional da propriedade intelectual. In: patricia Luciane de Carvalho. (Org.). Propriedade Intelectual: 
estudos em honra à professora Maristela Basso. Curitiba: Juruá, 2005, v. , p. 17-39.  
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simples razoabilidade. Em segundo lugar, pela aplicação interna de TRIPs em completo 
desacordo com o tratado e em desafio da jurisprudência estrangeira e internacional, que 
negam a possibilidade de tal aplicação direta (especialmente no caso de prorrogação de 
patentes). Parceiros de tal insanidade, o legislativo e alguma parcela do judiciário dão 
guarida aos interesses de investidores em detrimento dos interesses sociais e do simples 
bom senso.  

Desde o momento em que tal texto foi escrito, no entanto, profundas alterações se 
verificaram no tratamento jurisprudencial da matéria.  

A partir de 2007, as duas turmas do TRF2, competentes ao julgamento das questões 
envolvendo propriedade industrial, uniformizaram seu entendimento quanto à vigência 
das patentes ou modelos de utilidade com base no disposto no Acordo TRIPS 291. Como 
exemplo da importante mudança de posicionamento, destacamos julgado deste ano, 
anterior a decisão da primeira seção, na qual a 2ª Turma Especializada, por maioria, 
determinou a prorrogação do prazo de vigência: 

“PROCESSO CIVIL. PATENTE DE INVENÇÃO. PRAZO DE VIGÊNCIA. 
PRORROGAÇÃO. ACORDO TRIPS. 1. De acordo com o art. 6º da Lei de Introdução ao 
Código Civil, "a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, 
o direito adquirido e a coisa julgada". 2. Uma patente ainda em vigor na data de vigência da 
lei nova ainda não exauriu todos os seus efeitos, logo ainda não se consumou, sendo, por 
conseguinte, atingida pelos efeitos da lei nova, inclusive quanto ao novo prazo de vigência. 
Quisesse a lei nova que as patentes já concedidas mantivessem seu prazo anterior de 
concessão, teria feito menção expressa a isso, em suas disposições transitórias. 3. A LPI 
não tem o condão de repristinar patentes já extintas, mas tem sim o efeito de prorrogar as 
patentes já deferidas, mas ainda em vigor, na data de sua publicação, cumprindo, dessa 
forma, a sua função de garantir maior proteção aos direitos de propriedade industrial. 5. 
Apelação improvida por maioria”.  

TRF-2, AC 2005.51.01.507229-7, 2ª Turma Especializada, Desembargadora Liliane Roriz, 
DJU 02.05.2007. 

Outros julgados igualmente representaram a corrente vigente e, hoje, quase unânime do 
E. TRF-2: 

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - EXTENSÃO DO PRAZO DE 
VIGÊNCIA DE PATENTE DE INVENÇÃO DE QUINZE PARA VINTE ANOS EM 
RAZÃO DO ADVENTO DO TRIPS - IMPOSSIBILIDADE - PATENTE DE INVENÇÃO 
CONCEDIDA EM 30/08/1994 - APLICAÇÃO DO ART. 235 DA LEI 9279/96 QUE 
ASSEGUROU O PRAZO EM CURSO CONCEDIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 5772/71 - 
ATO JURÍDICO PERFEITO - MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA CONCEDIDA POR 
QUINZE ANOS. 1- Recurso de apelação, no qual se discute a extensão do prazo de 
vigência da patente de invenção PI 8905263, de quinze para vinte anos, em razão do 
advento doTRIPS (Trade Related Aspects of the Intellectual Property Rights), em 
português chamado de Acordo sobre os Aspectos do Direito de Propriedade Intelectual 
relacionados ao Comércio (ADPICs) e da nova Lei de Propriedade Industrial; 2- A patente 
de invenção PI 8905263-3 foi concedida em 30/08/1994, sob a égide da Lei 5.772/71, pelo 
prazo de quinze anos (depósito: 17/10/1989 - vigência: 17/10/2004); 3- Aplicação do artigo 
235 da Lei 9.279/96 que assegurou o prazo da patente em curso concedido na vigência da 
Lei 5.772/71. 4- Remessa necessária e apelação conhecidas e providas por unanimidade.” 

TRF-2, AC 2003.51.01.507299-9, 1ª Turma Especializada, Desembargador Aluísio 
Mendes, DJU 26.09.2007. 

                                                
291 Primeira Seção Especializada do Tribunal, órgão colegiado que reúne os integrantes das duas primeiras Turmas 
Especializadas, nos embargos infringentes opostos por AMERICAN CYANAMID COMPANY, autuado sob o nº 
2000.02.01.007453-0, da relatoria da exma. Desembargadora Liliane do Espírito Santo Roriz. 



154 

“DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ACORDO DE TRIPS 
(TRADE RELATED ASPECTS OF THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS). 
EXTENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE PATENTE CONCEDIDA NA VIGÊNCIA 
DA LEI Nº 5.772/71, DE 15 PARA 20 ANOS. I - O Decreto Legislativo nº 30, de 
15/12/94, que aprovou o Acordo TRIPS, promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 30/12/94, 
incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro as normas constantes do Acordo plurilateral, 
firmado por vários países, entre eles o Brasil. Contudo, a aplicabilidade de tais normas 
ficou submetida a, pelo menos, duas restrições, em se tratando de países em 
desenvolvimento, como o caso do Brasil: a) prazo geral de um ano, a contar do início da 
vigência do Acordo no país (art. 65.1); b) prazo especial de mais quatro anos para os países 
em desenvolvimento (art. 65.2), além do prazo geral. II - Conforme consta do próprio corpo 
do artigo 65.2, do Acordo, a inaplicabilidade temporária (pelo prazo especial de mais 
quatro anos) é direito do país em desenvolvimento, sendo certo que a renúncia ao direito 
deve ser, portanto, expressa, não se admitindo renúncia tácita, nesse particular. O Acordo 
não criou qualquer direito para as pessoas, no âmbito privado, mas sim estabeleceu padrões 
mínimos de proteção na área de Propriedade Intelectual. Como o Brasil é reconhecidamente 
um país em desenvolvimento, inclusive assim enquadrado pela OMC, está inserido no 
contexto do artigo 65.2, com o reconhecimento de que a aplicabilidade das normas do 
Acordo somente ocorrerá em janeiro de 2000 ou em 2005, dependendo da hipótese. III - O 
advento da Lei nº 9.279/96 não alterou a questão da inaplicabilidade temporária do Acordo 
Plurilateral. Assim, acertada a decisão administrativa, proferida no âmbito do INPI, ao 
indeferir o requerimento feito pela Autora/Apelada para conseguir o seu intento. IV - Desse 
modo, o disposto no artigo 70.7, do Acordo, não é aplicável, diante da sua expressa 
redação: "No caso dos direitos de propriedade industrial cuja proteção esteja condicionada a 
registro, permitir-se-á que se modifiquem pedidos de proteção que estejam pendentes na 
data de aplicação do presente Acordo para o Membro de que se trate, para reivindicar a 
proteção maior que se preveja nas disposições do presente Acordo. Tais modificações não 
incluirão matéria nova". Ou seja: a regra aí prevista somente será aplicável a partir de 
janeiro de 2000. De qualquer forma, o pedido de proteção da Apelada não estava pendente 
em janeiro de 2000, posto que já havia sido concedido em 30.07.1996. V - Sentença 
reformada para julgar improcedente o pedido, invertendo-se a condenação na verba de 
sucumbência, e excluir a condenação no pagamento de multa por litigância de má-fé. VI - 
Apelação e Remessa Oficial conhecidas e providas por unanimidade.”  

TRF-2, AC 2003.51.01.510075-2, 1ª Turma Especializada, Desembargador Guilherme 
Calmon, DJU 14.06.2007. 

 

“DIREITO COMERCIAL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRORROGAÇÃO DE 
PATENTE CONCEDIDA SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 5.772-71. INAPLICABILIDADE 
DO ACORDO SOBRE ASPECTOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 
RELACIONADOS AO COMÉRCIO (ADPIC), CONHECIDO NA VERSÃO 
ANGLÓFONA POR ‘TRIPS’. I - Não tem o Poder Legislativo competência para editar leis 
que atribuam patentes para o que já se encontra no estado da técnica e no domínio público 
como res communis omnium. II - O Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual 
Relacionados ao Comércio constitui uma normativa internacional que tem como 
destinatário o Estado-Membro, a depender de lei nacional para viabilizar sua execução, 
razão porque não pode ser suscitado pelas partes como fundamento de sua pretensão, tendo 
se tornado vigente e aplicável no Brasil a partir de 1 de janeiro de 2000. III - A postulada 
prorrogação por mais 5 (cinco) anos de patente concedida sob a égide da Lei nº 5.772-71, 
passando de 15 (quinze) para 20 (vinte) anos, viola não apenas o ato jurídico perfeito 
consubstanciado na patente, por se tratar de termo pré-fixado, na forma do artigo 6º da Lei 
de Introdução ao Código Civil e do inciso XXXVI do artigo 5.º da Constituição da 
República; mas também afronta o princípio da vinculação da jurisdição à lei e ao direito, 
pois não há lei que crie esse prazo ou atribua ao titular um benefício para o qual nenhum 
gasto teve. IV - O deferimento da prorrogação do privilégio por mais 5 (cinco) anos 
ensejaria o enriquecimento sem causa do requerente, pois esse destinou investimentos 
referentes a patente com validade por apenas 15 (quinze) anos, mas deseja a exclusividade 
de sua exploração por 20 (vinte) anos. V - Apelação provida por unanimidade”.  
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TRF-2, AC 2001.51.01.531050-6, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, DJU DATA 
21.09.2007. 

 

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA. DEFERIMENTO DE EXTENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DE 
PATENTE. INÍCIO DA EFICÁCIA DOS DISPOSITIVOS DO TRIPS. ESGOTAMENTO 
DO CONTEÚDO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DO INPI 
PROVIDO. - Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INPI em face do 
deferimento de antecipação de tutela, prorrogando de 15 para 20 anos o prazo de validade 
de patente, quando o depósito e a concessão se deram sob a égide do CPI (Lei 5.772/71). - 
O Acordo TRIPS, promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 30/12/94, incorporou ao 
ordenamento jurídico brasileiro as normas constantes do Acordo plurilateral, firmado por 
vários países, entre eles o Brasil, mas a aplicabilidade de tais normas ficou postergada para 
01/01/2000, por se enquadrar como país em desenvolvimento, tratando-se de direito do 
país, não sujeito a renúncia tácita (art. 65.2, do Acordo). - O advento da Lei nº 9.279/96 não 
alterou a questão da inaplicabilidade temporária do Acordo Plurilateral. - O disposto no 
artigo 70.7, do Acordo, não é aplicável, diante da sua expressa redação: "No caso dos 
direitos de propriedade industrial cuja proteção esteja condicionada a registro, permitir-se-á 
que se modifiquem pedidos de proteção que estejam pendentes na data de aplicação do 
presente Acordo para o Membro de que se trate, para reivindicar a proteção maior que se 
preveja nas disposições do presente Acordo. Tais modificações não incluirão matéria 
nova". Assim, a regra aí prevista somente será aplicável a partir de janeiro de 2000. De 
qualquer forma, o pedido de proteção da Apelante não estava pendente em janeiro de 2000, 
posto que a patente em tela já havia sido concedida em 31/12/1996, motivo pelo qual se lhe 
aplica a regra do art. 235, da Lei 9.279/96. - Impossibilidade de esgotamento em 
antecipação de tutela de toda a matéria de mérito da demanda. - Recurso a que se dá 
provimento por unanimidade”.  

TRF-2, AI 2006.02.01.012340-2, 1ª Turma Especializada, Desembargadora Márcia Helena 
Nunes, DJU 01.10.2007. 

Por último vale destacar que, em julgado unânime da lavra do Desembargador 
Guilherme Calmon Nogueira da Gama, 1ª Turma Especializada do TRF-2, nos autos da 
Apelação Cível 2006.51.01.530354-8, publicado no dia 05 de outubro de 2007, foi 
solvida a tese da imediata aplicação do acordo TRIPS: 

“Não se pode confundir vigência com eficácia (ou aplicabilidade), tal como se percebe 
nitidamente em termos de normas jurídicas constantes do texto da Constituição Federal de 
1988, e de outros textos legislativos infraconstitucionais que não são auto-aplicáveis. Nesse 
sentido, a classificação das normas constitucionais, tal como elaborada por JOSÉ AFONSO 
DA SILVA, é bastante oportuna para explicar a distinção entre vigência e aplicabilidade da 
norma. 

Conforme consta dos documentos apresentados pelo INPI, em caso análogo, fica claro que 
o Brasil exerce o direito previsto no artigo 65.2 do Acordo Plurilateral, adiando, pois, o 
período para a aplicabilidade dos preceitos do Acordo, pelo prazo de quatro anos a partir de 
01º de janeiro de 1996.  “O governo brasileiro entende que o supracitado período de 
transição foi automaticamente concedido a todos os países em desenvolvimento membros 
da WTO, independentemente de qualquer comunicação formal nesse sentido. Esse 
entendimento foi confirmado pelo Secretariado numa resposta dada por escrito, datada de 
14 de março de 1996, a uma carta que essa Missão enviou ao mesmo sobre tal questão, em 
07 de março de 1996.” (pronunciamento do INPI à fl. 174 dos autos registrados sob o nº 
98.0009653-1). A posição do governo brasileiro acerca do assunto se mostra clara diante do 
teor do ofício nº 65 DPC-MRE/PEXT (fls. 176/181), no sentido do exercício do direito por 
parte do Brasil em adiar o prazo para a aplicabilidade das normas do Acordo plurilateral 
mencionado”.  
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Seção 7 - Da questão da não-discriminação  

Discriminar é exercer o julgamento, o que não dá por si carga negativa à expressão 292. 
Mas, em acepção relativamente recente, discriminação passou a significar, em direito, 
parcialidade negativa contra determinados sujeitos de Direito, não justificada por 
critérios fundados na razoabilidade. 

O tema, assim, não se distingue medularmente da questão da justiça distributiva 
aristotélica, radicada na regra da equanimidade. No Direito Interno, o tratamento 
equânime das questões da Propriedade Intelectual não é problema singular ou de 
relevância maior, a não ser no que trata de discriminação objetiva quanto ao que 
proteger (patentear ou não seres vivos...) – o que não é uma questão de princípio 
jurídico, mas de simples regra de direito positivo. 

A importância do princípio de não-discriminação está, de outro lado, no campo do 
Direito Internacional. Para a Propriedade Intelectual (e outras relações jurídicas de 
cunho econômico), o princípio toma especialmente a forma de “tratamento nacional”, 
ou seja, a regra de que não se possam discriminar os nacionais e estrangeiros (bens ou 
interesses, e correlativamente, as pessoas que os detêm) em face da aplicação da lei 
interna. Este é, desta forma, um princípio de imparcialidade subjetiva. 

Certos tratados recentes têm suscitado, sob igual terminologia, uma regra segundo a 
qual não se podem excluir da proteção determinados objetos, no que seria um critério de 
não-discriminação de cunho objetivo. 

§ 20.  - Cogência e historicidade 

A noção de que não se deve discriminar nacional e estrangeiro quanto às patentes, 
marcas, direitos autorais e outros objetos da Propriedade Intelectual corresponde a um 
determinado contexto histórico. É perfeitamente possível, em Direito, a construção de 
sistemas puramente nacionais de Propriedade Intelectual, como ocorria na nossa 
legislação e de muitos países até os fins do século XIX; de outro lado, constata-se neste 
momento uma tendência à uniformização desses direitos, de forma que as mesmas 
normas perpassariam pelos vários sistemas nacionais, o que esvaziaria a necessidade de 
suscitar o mecanismo de não-discriminação. 

A Propriedade Intelectual, como categoria jurídica, é claramente contingente. Outras 
modalidades de proteção ao investimento em criações estéticas ou tecnológicas, ou na 
imagem dos bens produzidos para o mercado, já existiram, e continuam em discussão 
293. Apenas enquanto se incentivarem esses tipos de investimento através de 

                                                
292 Assim é em português. A origem é o latim discriminatio, separação. (Dictionnaire illustré Français- latin, 
Hachette, Paris, 1934, p538). Em francês, a carga negativa é a mais corrente : « Action d'établir une différence, 
d'exclure par ségrégation ». Cf Le petit Larousse illustré, Larousse, 1980, p319. Já em inglês, a carga positiva é a 
primeira opção dicionarizada. a. To make a clear distinction; distinguish: discriminate among the options available. b. 
To make sensible decisions; judge wisely. To make distinctions on the basis of class or category without regard to 
individual merit; show preference or prejudice: was accused of discriminating against women; discriminated in favor 
of his cronie, Yordictionary encontrado em http://www.yourdictionary.com/ahd/d/d0263000.html , visitado em 
3/8/2004. 
293 William M. Landes, Richard A. Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law, Harvard University 
Press, 2003, p. 9.  
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exclusividades ou monopólios privados - de “propriedades” – impõe-se o mecanismo de 
não-discriminação como tem sido formulado nos últimos cento e vinte anos.  

Ele resulta de dois pressupostos econômicos bastante simples. Primeiro, o de que os 
bens imateriais, objeto da Propriedade Intelectual, carecem dos atributos dos bens 
físicos, de forma que o uso econômico de uma idéia por uma pessoa não exclui o uso 
por outra, como aconteceria com um carro. Assim, salvo algum tipo de intervenção de 
direito, o bem imaterial perde naturalmente o atributo da escassez, daí o da 
economicidade, frustrando o retorno do investimento em sua criação.  

Segundo, o de que se a solução para a esse problema dos bens imateriais for a 
instituição jurídica de uma exclusividade de uso, ou monopólio privado, essa solução 
tem de ser repetida em todos sistemas jurídicos relevantes, sob pena de penalização da 
economia daqueles países onde há proteção (daí um preço monopolista) em favor do 
uso desonerado nos países onde a exclusividade ou monopólio legal não exista.  

Ora, a opção histórica pelo mecanismo do monopólio privado é um constructo, e a 
resultante lógica desta opção – a internacionalização necessária do mesmo sistema – não 
é menos artificial, pois dependente de uma opção contingente. Nada existe, então, dos 
predicados de universalismo e a-historicidade que se esperaria de uma categoria 
kantiana.  

Mais ainda: a opção pelo mecanismo do tratamento nacional, como regra de não-
discriminação, é ainda mais tópica. Escolhido como mecanismo possível de 
internacionalização do direito dos bens imateriais criativos ou de imagem comercial nos 
fins do século XIX, o tratamento nacional corresponde a um momento em que os 
interesses econômicos e a situação histórica dos países relevantes (Europa, Estados 
Unidos e uns poucos outros países, como o Brasil) eram distintos. O tratamento 
nacional é um mecanismo que preserva a diversidade. Cada país trata igual o nacional 
ou estrangeiro, mas o tratamento não é o mesmo em cada país. 

Com a uniformização das economias nacionais de algum desses países relevantes (não 
certamente a brasileira), abre-se a possibilidade da harmonização legislativa, da 
padronização, e da eventual uniformização. Diminui, ou se suprime a necessidade de 
mecanismos de tratamento nacional. Assim, o princípio analisado aqui é essencialmente 
contingente e histórico. 

§ 21.  - Condicionantes constitucionais da não-discriminação  

A regra genérica de não-discriminação está inscrita no Art. 5o., caput¸ da Carta de 
1988, segundo o chamado princípio da isonomia. Assim, salvo alguma exceção 
também de base constitucional, não é possível estabelecer distinções ou preferências 
que importem em discriminação injustificada entre brasileiros e estrangeiros 
residentes no País.  

§ 21. 1. - Conteúdo jurídico do princípio da igualdade 

A igualdade, como é óbvio, não implica em igualar desiguais, e - na fórmula 
absolutamente precisa de Aristóteles - não há desigualdade quando desiguais são 
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tratados na proporção da desigualdade existente entre eles 294. Diz Celso Antônio 
Bandeira de Mello 295: 

"as discriminações são recebidas como compatíveis com a cláusula igualitária apenas e 
tão somente quando existe um vínculo de correlação lógica entre a peculiaridade 
diferencial acolhida, por residente no objeto, e a desigualdade de tratamento em função 
dela conferida, desde que tal correlação não seja incompatível com os interesses 
prestigiados na Constituição".  

Assim, no Direito Constitucional brasileiro, a regra pertinente não é de invariabilidade 
de tratamento, mas de equanimidade em face das distinções, considerando-se porém que 
se impõe um vínculo de correlação lógica entre a peculiaridade diferencial acolhida, por 
residente no objeto, e a desigualdade de tratamento em função dela conferida. 

§ 21. 2. - Abrangência da não-discriminação constitucional 

Note-se aqui a dicção da Carta: não se tutela, pelo menos em sede constitucional, a 
igualdade dos estrangeiros não residentes 296.  

Diz Hely Lopes Meirelles, num parecer cuja ementa é "Não afrontam a Constituição 
Federal as medidas de favorecimento à marinha mercante nacional, em detrimento da 
estrangeira":  

"Considerando que a Constituição da República só impõe tratamento igualitário entre 
brasileiros e estrangeiros aqui residentes (...) (Grifo do original) 297.  

No entanto, no tocante à Propriedade Industrial, o mesmo autor deduz 
surpreendentemente regra divergente:  

Não há distinções entre nacionais e estrangeiros, a respeito de invenções. Se bem que o 
art. 153, pr. fale de Brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, alguns direitos 
fundamentais são assegurados a Brasileiros, a estrangeiros residente no Brasil e a 
estrangeiros não-residentes no Brasil. Na expressão “estrangeiros” compreendam-se 
também os apátridas. O art. 153, § 24, não aludiu à nacionalidade dos inventores. 
Cabem aqui algumas considerações de ordem históricas. Na lei nº 3.129, de 14 de 
outubro de 1882¸o art. 5º, § 2º, 4º, determinava a caducidade da patente se o titular dela, 
“residente fora do Império”, não constituísse procurador para o representar 
administrativa e judicialmente. A interpretação certa e dominante foi no sentido de se 
entender referente à regra jurídica assim a estrangeiros como a Brasileiros. O decreto nº 
16.264, de 19 de dezembro de 1923, não mais continha aquela exigência com ou sem a 
sanção de caducidade. No Decreto-lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, o art. 5º 
estatui: “As disposições deste Código são extensivas aos pedidos de privilégios e 
registros depositados no Brasil e àqueles, depositados no estrangeiro, gozem de 
vantagens asseguradas por tratados e convenções”, Nenhuma dúvida pode haver no 
tocante a Brasileiros e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, se bem que a 
Constituição de 1967, como as anteriores, só se refira, no início da declaração de 
direitos, a Brasileiros e estrangeiros residentes 298. 

Não compactuo com este entendimento de Pontes de Miranda, que é aliás assistemático. 
Na verdade, ele próprio se corrige na mesma obra: 

                                                
294 A política, Livro III, xii. 
295 O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade, RT 1978, p. 24 

296 Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: (...). 
297 Estudos e Pareceres, v. VIII, p. 175. 

298 Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda no. 1.  
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As patentes de invenção concedidas a invenções estrangeiras (de pessoas que não são 
Brasileiros, nem estrangeiros residentes no Brasil), isto é, não ligadas à vida econômico-
intelectual do Brasil, tem a proteção que as leis e os tratados lhes dão, e não a que se 
promete no § 24. Já o Brasil, concedendo, em sua Constituição, o direito público 
subjetivo aos estrangeiros residentes, foi além do que corresponde à sua competência 
legislativa normal: cada Estado protege aquilo que nasceu no seu direito (sobre o 
assunto, mais de espaço, nosso Tratado de Direito Internacional Privado, II, 152 s.). 

Qualquer regra jurídica, que trate com diferença para melhor, o invento estrangeiro 
infringe o art. 153, § 1º. 

E mais adiante: 

Da garantia constitucional, que é a de que, aqui, nos ocupamos, pois constitui o 
conteúdo do § 24, 2ª parte, somente têm o gozo aqueles a que se aplica, por força da 
distribuição interestatal da competência legislativa, o texto constitucional brasileiro. Ele 
se dirige aos Brasileiros que exploram a indústria ou comércio no Brasil e aos 
estrangeiros residentes, com tais pressupostos. Os outros podem ter garantia legal; não 
na tem constitucional. Daí ser de exigir-se pressuposto extraconstitucional, que é o da 
reciprocidade, e pode haver outros.  

 Já expressamos nosso entendimento 299 de que os estrangeiros não residentes não têm 
direito constitucional à propriedade intelectual. Com efeito, estes não só estão privados 
do benefício constitucional da isonomia, como – com mais razão – da tutela completa 
do restante do art. 5º da Carta da República. Mas nada impede a aplicação das regras de 
tratamento nacional constantes dos tratados. 

Assim, a igualdade entre investidores estrangeiros não residentes e brasileiros só existe 
no que a lei ordinária (ou o tratado, que tem igual status no direito brasileiro corrente) 
deferir, e deixará de existir quando tal lei (ou tratado) deixar de vigorar, inclusive – no 
caso do ato internacional – por lei subseqüente300.  

Aliás, a Carta da República explicitamente permite - e até induz a - diferenças 
específicas de tratamento ao investimento estrangeiro não domiciliado: para o art. 172, 
intacto mesmo após as modificações de 1995, o domínio do investimento estrangeiro, 
inclusive o investimento tecnológico, constitui área sujeita à intervenção estatal. Com 
efeito, a Constituição301 permite a disciplina de tais atividades com base no interesse 
nacional. Os poderes de intervenção não são restritos ao investimento de risco. Por 

                                                
299 Uma Introdução à Propriedade Intelecual, 2ª. Ed., Lumen Júris, 2003.  
300 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. Assim preceituou o STF na 
precisa determinação da ADIMC-1480-DF de 1997: 

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. 
301 Vide, em especial, Pinto Ferreira, Comentários à Constituição Brasileira, 6o. vol. Saraiva, 1994, p. 293. 
Dispositivos comparáveis são encontrados na Constituição de Portugal, Art. 86, da Venezuela, Art. 107, do Peru, Art. 
137, e do Paraguai, Art. 102. 
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exemplo, o investimento tecnológico estrangeiro, inclusive de patentes e de marcas, 
está sujeito, à hipótese de um regime especial de controle 302. 

Enfatize-se que tal igualdade, porém, não é vedada pelo texto constitucional. Pode ser 
estabelecida pela lei ordinária ou pela norma internacional, admitida no Direito 
Brasileiro 303. Tal norma internacional, no entanto, será fruto de tratado específico: 

“Conversely, the rules of international law authorize at least a measure of 
discrimination, for example in matters of taxation and exchange control 304. States 
receiving foreign investment have long sought means of assimilating the foreign 
investor and their own nationals, and in treaties they seek to establish a standard of 
equal treatment or reciprocity 305”. 

Como veremos, no âmbito do Direito Internacional quanto aos direitos humanos, o 
parâmetro de igualdade vem sendo sido adotado, progressivamente a partir de 1945 306.  

§ 21. 3. -  Não-discriminação constitucional e pessoas jurídicas 

Durante as discussões no Congresso Nacional que levaram à Emenda Constitucional no. 
6, muito se argüiu quanto ao alcance do princípio isonômico do Art. 5o. do texto 
vigente: a equiparação se restringe às pessoas naturais, ou alcança também as pessoas 
jurídicas? 

Disse Hely Lopes Meirelles:  

“O princípio da isonomia inscrito como direito fundamental no § 1º do Art. 153 da 
Constituição da República, embora subordinado à rubrica “Dos Direitos e Garantias 
Individuais”, estende-se também às pessoas jurídicas, pois, como adverte Ferreira Filho: 
“.... os direitos das pessoas jurídicas, são mediatamente direitos de pessoas físicas, 
sócias ou beneficiárias de sua obra. Por via de conseqüência, despir de garantia os 
direitos das pessoas jurídicas significa desproteger os direitos das pessoas físicas. Por 
outro lado, a própria Declaração reconhece às associações o direito à existência, o que 
de nada adiantaria se fosse possível desvesti-las de todos os seus demais direitos (...). 
Dessa forma, parece que os direitos enunciados e garantidos pela Constituição são de 
brasileiros, pessoas físicas, os direitos das pessoas jurídicas brasileiras” (Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho, Comentários à Constituição Brasileira, São Paulo, 1975, 
III/79; no mesmo sentido, Egberto Lacerda Teixeira, A Nacionalidade e as Sociedades 
Comerciais no Brasil e no Estrangeiro, RT 420/20)” 307. 

Para este autor, não haveria dúvidas quanto à extensibilidade do princípio às pessoas 
jurídicas. Juristas há que chegam a alvitrar a concessão às pessoas jurídicas da 
totalidade das garantias e liberdades constitucionais 308; outros, numa posição mais 
moderada, entendem que alguns dos dispositivos do Art. 5o. da Carta de 1988 se 

                                                
302 Quanto à noção de que Investimento Estrangeiro inclui o chamado investimento tecnológico: vide Alberto Xavier, 
Natureza Jurídica do Certificado de Registro de Investimento Estrangeiro, RDM 69, p. 40; Celso Ribeiro Bastos, 
Comentários..., op.cit., p. 64. 
303 Note-se que Pontes de Miranda, em seus Comentários à Constituição de 1969, à margem do art. 153 § 1o., entende 
- sem qualquer argumento, em um jurista famoso por sua superior argumentação - que o direito de propriedade em 
favor do estrangeiro tem proteção constitucional, e não só legal; e o STF seguiu em decisão única, apressada e isolada 
a opinião de Pontes no RE 33.859 BA, RTJ 3/566 (1957). 

304 Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Clarendon Press, Oxford, 1990ie, p. 525. 
305Id.ib., p. 546. 
306 Brownlie, op.cit., p. 598. Também neste contexto, foi determinante o caso Barcelona Traction. 
307 Estudos e Pareceres, Vol. VI, Ed. RT 1982, op.cit., p. 46. 

308 Pinto Ferreira, Comentários à Constituição de 1988, Saraiva, 1989, p.60. 
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aplicam às pessoas jurídicas 309, dentre eles, sem a menor dúvida, o da não-
discriminação. 

Quanto ao ponto, vale a ponderação de Pontes de Miranda: 

“Sofismas desleais pretenderam que a regra jurídica constitucional, ao falar de 
Brasileiros e estrangeiros residentes, também se referisse às pessoas jurídicas brasileiras 
e estrangeiras, de jeito que todos os parágrafos protegeriam pessoas físicas e pessoas 
jurídicas. De modo nenhum. (...) 310 

Não parece, porém haver controvérsias quanto à aplicação da não-discriminação às 
pessoas jurídicas - dentro dos pressupostos gerais do que é isonomia 311. 

Note-se, neste contexto, que a igualdade constitucional, ao abranger pessoas jurídicas e 
os “estrangeiros residentes no país”, afetaria igualmente as pessoas jurídicas 

estrangeiras autorizadas a funcionar no país 
312, ou seja, os estabelecimentos, 

localizados no território nacional, das pessoas jurídicas estrangeiras 313.  

§ 22.  - Não-discriminação no Direito Internacional 

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 314 

Em particular, em matéria de Comércio Internacional ou de outras relações econômicas 
entre partes privadas, não se presume a aplicação de um direito além do positivo, seja 
natural ou humano, para se fixar uma regra de não-discriminação 315. O que há de não-
discriminação é o que está escrito nos tratados relevantes.  

                                                
309 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 172; Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra 
Martins, Comentários à Constituição, p. 5. 
310 Comentários à Constituição de 1967, vol. VI, p. 695. 
311 Vide, no entanto, da mesma correspondência do Senador Roberto Freire à Associação Brasileira de Empresas de 
Química Fina e Biotecnologia (ABIFINA) , datada de de 8/6/95: “o art. 5o. da Constituição Federal que trata do 
princípio da isonomia, dos direitos e deveres individuais e coletivos, refere-se à pessoa física (cidadania) e não à 
jurídica (empresas).” 
312 Na forma do art. 60 do Decreto Lei 2.627/41. Não se entenda, de denhuma forma, a abrangência da isonomia 
quanto aos agentes, representantes, escritórios de representação, outros que o efetivo estabelecimento no País da 
própria pessoa jurídica estrangeira, autorizado por ato do Presidente da República. 

313 Vide Alberto Xavier, Problemas Jurídicos das Filiais de Sociedades Estrangeiras no Brasil, op.cit. 

314 Equality and Discrimination in International Economic Law, 25 Yearbook of International Affairs, 163 (1971).  

315 Voltando a Schwarzenberger: "The economic interests of States made short work of natural-law fallacies. Writers 
have asserted freedom of commerce or navigation as natural rights and deduced such rights from any principles they 
cared to adopt as the starting points of their arguments. Yet, unless they were quick to reduce their claims to 
imperfect rights, they merely served to lend a spurious respectability to untenable claims". The Principles and 
Standards of International Economic Law, 117 Recueil des Cours, 1,12, 14 Academia de Direito Internacional de 
Haia, 1966, apud Jackson, Davey, op. cit., 261. Não se pode deixar de lembrar que também a Lei da Boa Razão do 
Marquês de Pombal proibia o uso de Direito Natural ou Romano em matéria comercial.  
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Mais recentemente, notam-se tentativas, mesmo no tocante à Propriedade Intelectual, de 
radicar esse imperativo de imparcialidade em regras relativas aos Direitos Humanos 316, 
muito embora não exista nos textos legislados, hard ou soft law¸ a fixação da regra geral 
de não-discriminação como tal 317. 

A jurisprudência dos tribunais internacionais em matéria de não-discriminação quanto 
ao tratamento de direitos humanos e liberdades fundamentais parece bastante assente no 
tocante ao conceito jurídico de isonomia, distinguindo-se entre a discriminação 
inaceitável, e as medidas razoáveis de diferenciação, ou seja, da discriminação 
justificada.  

Assim, também nesse campo a não-discriminação não importa em tratamento 
invariável, mas de equanimidade. Não se admite, neste segmento do Direito 
Internacional Público, que a aplicação da isonomia resulte em um “conceito mecânico 
de igualdade” 318. Na construção jurisprudencial, três são os requisitos para a 
justificação de tratamento diferenciado: 

• a distinção deve ter uma base objetiva; 

• os meios empregados para estabelecer o tratamento diferenciado têm de ser 
proporcional às razões para a diferenciação  

• O terceiro requisito, de caráter processual, é que a prova de que a diferenciação é 
justificada incumbe a quem alega a exceção ao princípio da igualdade; como, de 
resto, seria esperado natural em matéria de direitos humanos e liberdades 
fundamentais 319. 

 

§ 23.  - Não-discriminação subjetiva no âmbito da Propriedade 
Intelectual 

A questão da não-discriminação subjetiva é tratada de maneira bem similar pelos três 
tratados clássicos da Propriedade Intelectual (a Convenção de Paris, relativa à 
Propriedade Industrial, a Convenção de Berna, relativa aos Direitos Autorais, e a 
Convenção de Roma, relativa aos Direitos Conexos); nisso, mesmo os mais recentes 
instrumentos internacionais da área em nada inovam. Diz Lewinski 320 

                                                
316 Silke von Lewinski, Intellectual Property, Nationality, And Non-Discrimination, A discussão do impacto dos 
direitos humanos sobre a Propriedade Intelectual é objeto do simpósio promovido pela OMPI, encontrado em 
http://www.wipo.int/tk/en/activities/1998/humanrights/papers/ , visitado em 2/8/2004. Vide igualmente Wendy J. 
Gordon, A Property Right in Self-Expression: Equality and Individualism in the Natural Law of Intellectual Property, 
102 Yale Law Journal 1533, Bayefsky, Anne F., The principle of equality or non-discrimination in international law, 
Human rights law journal ; vol. 11, no. 1 
317 “Although equality or non-discrimination is a dominant and recurring theme of international human rights law, the 
norm is not found in all the different sources of international law in a single, unified form.” Bayefsky, Anne F., The 
principle of equality or non-discrimination in international law, Human rights law journal ; vol. 11, no. 1 

 318 Brownlie, op.cit., p. 599. Carreau, Flory e Juilard, op.cit., p. 634 perfazem um interessante distinção entre 
igualdade in abstracto e iguldade in concreto, aquela a perseguida pelos países investidores, e esta pelos países 
receptores de investimento.  
319 Brownlie, op.cit., p. 599.  

320 Op. Cit.  
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As international treaties in general, the above mentioned treaties are based on the 
principle of formal reciprocity: Every contracting party agrees to assume the treaty 
obligations because the other contracting parties do the same.321 At the same time, 
these treaties, such as most treaties in international intellectual property law, incorporate 
the principle of national treatment as opposed to the principle of material 
reciprocity.322  

§ 23. 1. - Na Convenção de Paris 

A regra do tratamento nacional, em matéria de propriedade intelectual, nasce com a 
Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial de 1884 (CUP). 
Para melhor descrever o efeito de tal regra, basta citar o relatório do delegado brasileiro 
à Conferência Diplomática que conclui tal Convenção, o Conde de Villeneuve: 

O art. I do “Projecto” adoptado implica revogação 323 de todas as disposições Iegaes que 
não concedem aos estrangeiros tratamento identico ao dos reinicolas. Assim, por 
exemplo, o § IV do art. X da nossa lei de 28 de agosto de 1830, relativa aos privilegios, 
declara nullo e sem effeito todo privilegio, si o inventor ou descobridor já tiver obtido 
privilegio em paiz estrangeiro para a mesma Invenção ou descoberta, embora nesse caso 
possa o introductor obter o premio de que trata o art. III da mesma lei . Semelhante 
disposição não existe no projecto de lei apresentado por V. Ex. em data de 26 de agosto 
no anno corrente, o qual, pelo contrario, reconhece formalmente no seu art. II e no § III 
do art. III o principio adoptado pela Conferencia. 

Do mesmo modo o art. XVII da lei de 23 de outubro de -1875 sobre as marcas de 
fabrica e do commercio terá de ser revogado. Com effeito, esse artigo só concede 
protecção aos estrangeiros ou nacionaes cujos estabelecimentos industriaes ou 
commerciaes forem situados fúra do Brazil, si nos paizes em que residem houver 
convenções diplomaticas que concedam reciprocidade para as marcas brazileiras. Ora, o 
art. III do Projecto de convenção equipara os subditos ou cidadãos dos Estados 
contratantes, aos dos Estados que não fizerem parte da União, comtanto que se achem 
domiciliados ou tenham estabelecimentos industriaes ou commerciaes no territorio de 
algum dos Estados da União. 

Na redação da CUP hoje em vigor, o princípio assim se lê: 

"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”. 

                                                

321 [Nota do original] See on the fundamental role of reciprocity in international treaty making Simma, Das 
Reziprozitätselement im Zustandekommen völkerrechtlicher Verträge (Berlin, 1972), and Verdross/Simma, 

Universelles Völkerrecht 3rd ed. (Berlin, 1984), §§ 63-67. 

322 [Nota do original] See an in-depth-analysis of national treatment and its exceptions in Drexl, 
Entwicklungsmöglichkeiten des Urheberrechts im Rahmen des GATT (Munich, 1990), in particular p. 44 et seq 
regarding the Berne Convention. 

323 À luz do direito brasileiro atual, não seria o caso de revogação, mas simplesmente de não-aplicação aos 
beneficiários da CUP, das regras mencionadas como desviantes do sistema de tratamento nacional; o ato 
internacional, especialmente quando restrita a um número de Estados-membros, não afeta a lei local, em especial, no 
tocante aos países não membros. Mesmo quanto aos Estados-membros, a regra divergente da lei nacional permanece 
válida, mas quiescente, voltando a aplicar-se se, por exemplo, o Estado se retira da Convenção. 
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Esta é a regra mais importante da CUP 324. A Convenção não tenta uniformizar as leis 
nacionais segundo padrões mínimos 325, objetivo do recente acordo TRIPs, nem 
condiciona o tratamento nacional à reciprocidade 326. Pelo contrário, prevê ampla 
liberdade legislativa para cada País, exigindo apenas paridade: o tratamento dado ao 
nacional beneficiará também o estrangeiro 327.  

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 328. Esta prevalência da 
Convenção sobre a Lei interna, em desfavor do nacional, não ocorre no Brasil na 
proporção em que o Código da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) prescreve que 
“Art. 4º. As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de 
condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País” 329. Em 
países onde não existe tal princípio (e, no Brasil, na matéria não regulada pelo Código, 
como nomes empresariais) a legislação 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.  

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. Assim, a carga de uniformidade legal na 
CUP é baixa, e o de compatibilização de regimes pelo mecanismo do tratamento 
nacional é alta.  

As conseqüências desse regime de tratamento nacional é a de que se pode por exemplo, 
optar por não proteger criações tecnológicas em geral, ou apenas algumas delas, sem 
ferir a CUP, desde que não se trate diversamente o nacional e o estrangeiro. Abre-se 
campo, assim, sob a CUP, para políticas diversas, adequadas aos interesses locais, mas 
preservando a regra de internacionalização necessária da proteção da criação 
tecnológica e da imagem comercial. 

                                                
324 Under this category comes the very important 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 the advantages that their 
respective laws grant, or may grant in the future to nationals of these latter member States (Article 2)”. (Guide to the 
Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, G. H. C. Bodenhausen, p. 12). 

325 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.  

326 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. 

327 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. 
328 Quanto ao ponto, veja-se o que diz Pontes de Miranda, negando essa possibilidade.  

329 Lélio Denícoli Schmidt, A Convenção de Paris e o Direito Interno: Alguns Aspectos, Revista da ABPI, Nº 27 - 
Mar. /Abr.1997 
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§ 23. 2. - Na Convenção de Berna 

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 330.  

Seu princípio básico, como na CUP, é o da assimilação do unionista ao nacional - o do 
tratamento nacional:  

Artigo 5 1) Os autores gozam, no que concerne às obras quanto às quais são protegidos 
por força da presente convenção, nos países da União, exceto o de origem da obra, dos 
direitos que as respectivas leis concedem atualmente ou venham a conceder no futuro 
aos nacionais, assim como dos direitos especialmente concedidos pela presente 
convenção.  

A Convenção de Berna aplica-se não no país do autor (de que é nacional ou residente 
habitual) 331, mas à proteção dos autores de países unionistas nos demais, ou que tenham 
publicado pela primeira vez, sua obra num país da União 332. 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 
333. 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 334. 

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). A carga 
de uniformidade é significativamente maior do que na CUP, mas imensamente menos 
vigorosa do que viria a ocorrer no Acordo TRIPs da OMC. 

§ 23. 3. - A Convenção de Roma 

Sob a Convenção de Roma, a questão do tratamento nacional se ancora em pontos de 
contato um pouco diversos dos das demais convenções: 

Artigo 2  

1. Para os fins da presente Convenção, entende-se por tratamento nacional o tratamento 
concedido pela legislação nacional do Estado contratante, onde a proteção é pedida:  

                                                

330 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. 

331 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.  

332 Colombet, op.cit., p. 142. Masouyé, op.cit., p. 35 e seg; Lucas e Lucas, op.cit., p. 860-864.  

333 Massouyé, op.cit., p. 30. 

334 Massouyé, op.cit., p. 37; Colombet, op.cit.., p. 144.  
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a) aos artistas intérpretes ou executantes seus nacionais, para as execuções realizadas, 
fixadas pela primeira vez ou radiodifundidas no seu território;  

b) aos produtores de fonogramas seus nacionais, para os fonogramas publicados ou 
fixados pela primeira vez no seu território;  

c) aos organismos de radiodifusão cuja sede social esteja situada no seu território, para 
as emissões radiodifundidas pelos emissores situados nesse mesmo território.  

2. O tratamento nacional será concedido nos termos da proteção expressamente 
garantida e das limitações expressamente previstas na presente Convenção.  

Cada um dos sujeitos de direito mencionados têm regras diversas de tratamento 
nacional: 

Artigo 4  

Cada Estado contratante concederá o tratamento nacional aos artistas intérpretes ou 
executantes sempre que se verifique uma das seguintes condições:  

a) se a execução se realizar num outro Estado contratante;  

b) se a execução for fixada num outro fonograma protegido pelo artigo 5 da presente 
Convenção;  

c) se a execução, não fixada num fonograma, for radiodifundida através de uma emissão 
de radiodifusão protegida pelo artigo 6 da presente Convenção.  

Artigo 5  

1. Cada Estado contratante concederá o tratamento nacional aos produtores de 
fonogramas sempre que se verifique uma das seguintes condições:  

a) se o produtor do fonograma for nacional de outro Estado contratante (critério da 
nacionalidade);  

b) se a primeira fixação de som for realizada num outro Estado contratante (critério da 
fixação);  

c) se o fonograma for publicado pela primeira vez num outro Estado contratante 
(critério da publicação).  

2. Se um fonograma for publicado pela primeira vez num Estado não contratante e, 
dentro dos trinta dias seguintes à primeira publicação, for também publicado num 
Estado contratante (publicação simultânea), considerar-se-á como tendo publicado pela 
primeira vez num Estado contratante. (...) 

Artigo 6  

1. Cada Estado contratante concederá o tratamento nacional aos organismos de 
radiodifusão, sempre que se verifique uma das seguintes condições:  

a) se a sede social do organismo de radiodifusão estiver situada num outro Estado 
contratante;  

b) se a emissão for transmitida por um emissor situado no território de um outro Estado 
contratante (...)  

Assim, para os intérpretes e executante, a nacionalidade não foi escolhida por razões 
práticas: os conjuntos musicais incluem artistas de nacionalidades diferentes. Em vez da 
nacionalidade, o lugar da execução, fixação ou difusão é o ponto relevante. Pelo artigo 
5º. da convenção de Roma, quanto aos produtores fonográficos, o primeiro ponto de 
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contacto é a nacionalidade, seguindo-se o da primeira gravação e o da primeira 
publicação; a publicação em um Estado-membro que se siga em 30 dias da primeira 
publicação em um estado não membro cumpre a exigência da primeira publicação. 

Com respeito aos organismos de radiodifusão, os pontos de contacto são sede social ou 
o local da transmissão. Como a de Berna, a Convenção de Roma cobre somente 
situações internacionais: o critério relevante deve ser relacionado a um outro Estado-
membro diverso daquele em que a proteção é reivindicada. 

§ 23. 4. - Outros atos internacionais 

Os Tratados de 1996 da OMPI preservam as regras de tratamento nacional da CUB e de 
ROMA. O art. 3º. do Tratado de Direitos Autorais (WCT) se remete à CUB, o art. 4º. 
Do Tratado de Direitos Conexos (WPPT) remonta à Roma 335.  

 A Convenção UPOV para proteção de variedades de plantas toma como critério 
primário de proteção sob tratamento nacional o da residência o sede social 336. No caso 
do Tratado de Washington para Proteção de Circuitos Integrados, seu Art. 5º adota o 
velho princípio de tratamento nacional da Convenção de Paris, com a mesma reserva da 
proteção substantiva que decorre do próprio Tratado.  

§ 23. 5. - O questionamento do tratamento nacional 

Em geral, as leis nacionais têm-se submetido ao princípio do tratamento nacional no 
tocante às patentes e demais direitos, legitimando os estrangeiros a obtê-los nas mesmas 
condições dos nacionais. No entanto, muitas dúvidas surgiram quanto à eqüidade de tal 
disposição, pois a igualdade de tratamento não corresponde à igualdade de fato; ou seja, 
haverá provavelmente (e, nos países em desenvolvimento, haverá sempre) muito mais 
estrangeiros interessados em se favorecer do tratamento nacional do que depositantes do 
próprio país que concede a patente 337. 

                                                
335 Lewinski, op. cit, : “The only provision of material reciprocity is Article 4.2 of the WPPT which corresponds 
largely to Article 16.1(a)(iv) of the Rome Convention. It allows the application of material reciprocity in a case where 
another Contracting Party makes use of the reservations permitted by Article 15.3 of the WPPT in relation to the 
remuneration right for secondary uses of phonograms”. 
336 Art. 3o. Without prejudice to the rights specially provided for in this Convention, natural and legal persons 
resident or having their registered office in one of the member States of the Union shall, in so far as the recognition 
and protection of the right of the breeder are concerned, enjoy in the other member States of the Union the same 
treatment as is accorded or may hereafter be accorded by the respective laws of such States to their own nationals, 
provided that such persons comply with the conditions and formalities imposed on such nationals. (2) Nationals of 
member States of the Union not resident or having their registered office in one of those States shall likewise enjoy 
the same rights provided that they fulfil such obligations as may be imposed on them for the purpose of enabling the 
varieties which they have bred to be examined and the multiplication of such varieties to be checked. (3) 
Notwithstanding the provisions of paragraph (1) and paragraph (2), any member State of the Union applying this 
Convention to a given genus or species shall be entitled to limit the benefit of the protection to the nationals of those 
member States of the Union which apply this Convention to that genus or species and to natural and legal persons 
resident or having their registered office in any of those States. (Versão de 1978, aplicavel ao Brasil).  
337 Ver Doc. TD/B/AC11/19/Rev.1. Ver Remiche, B. (1982) Le Rôle du Sustème des Brevets dans le 
Développement. Lib. Techniques, que, citando Zorraquim, lembra: "En effet, l'égalité devant la loi n'est pas un 
concept absolu qui oblige le législateur a fermer les yeux devant la diversité des circonstances, de conditions et des 
différences que peuvent se présenter. Il s'agit d'un concept essentiellement relatif qui se comprend si on tient compte 
de la complementairité de deux ordres distincts de relations: - légalité des égaux, qui consiste en légalité de 
circonstances, c.-à-d. l'obligation de traiter de la même manière ceux qui se trouvent dans la même categorie, groupe 
ou classification, et - l'inégalité des inégaux, qui n'empêche pas que la législation organise différemment des 
situations considerées comme différentes por autant que la discrimination ne soit pas injuste au arbitraire". 
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Desde pelo menos os anos 60’já se argumentou que o princípio de não-discriminação da 
Convenção de Paris somente interessava aos exportadores de propriedade industrial. A 
Convenção era a carta de direitos dos proprietários de patentes destinada, antes de tudo, 
a precisar e preservar os direitos dos interessado 

A idéia da Nova Ordem Econômica Internacional – de que um desenvolvimento 
cooperativo da economia mundial presumia um tratamento diferenciado para os países 
não industrializados, o chamado “terceiro mundo - inspirava claramente a iniciativa da 
Revisão da Convenção de Paris. A Revisão nasceu de uma proposta de 1974 338.  

O movimento terceiro-mundista começara na I Conferência das Nações Unidas para o 
Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD)339, afirmara-se em 1965 com a criação de um 
capítulo no GATT especial para os países em desenvolvimento 340, tivera repercussões 
limitadas no campo da Propriedade Intelectual com a inclusão de um capítulo especial 
também na Revisão de Paris de 1971 da Convenção de Berna para a proteção do Direito 
de Autor - e estava então em ebulição tanto no campo da transferência de tecnologia 
como na Propriedade Industrial. 

Os países em desenvolvimento queriam modificar a Convenção em particular no tocante 
ao princípio do tratamento nacional, para que fosse permitido um tratamento 
preferencial em favor do desenvolvimento341. Tal intenção, porém, foi frustrada pela 
descontinuação do exercício de Revisão da Convenção de Paris, e a assunção dos 
exercícios relativos ao Acordo TRIPs no âmbito da Rodada Uruguai do GATT.  

A tensão quanto ao tratamento nacional também surge em outros âmbitos. Nota 
Lewinski: 

In more recent times, particularly in the 1980’s, discussions about a crisis of national 
treatment have emerged. Several developments were at the beginning of such 
discussions. A number of provisions under national law or activities in context with the 
exercise of rights seemed to envisage the avoidance of any obligation to pay to foreign 
right owners remuneration under the principle of national treatment. Such provisions 
and activities concerned mainly statutory rights of remuneration, be it for public lending 
or for private copying342. 

§ 24.  - O processo de superação do tratamento nacional 

Com o Acordo TRIPs da OMC, que entrou em vigor (com vacatii legi diferente para 
países em desenvolvimento) em 1995, documenta-se o momento histórico em que a 
diversidade de interesses entre os países industrializados de economia de mercado, no 
tocante à proteção do investimento criativo e imagem comercial, é superada. Torna-se 

                                                
338Resolução da Assembléia Geral 3362 (S-VIII), ponto III,3. de 18 de setembro de 1975. 

339 Ou mais precisamente, na Conferencia de Bandoeng, em abril de 1955. A I UNCTAD realizou-se em 1964 e a 
primeira reunião dos países não alinhados - que se concretizaria no Grupo dos 77 - ocorreu em Belgrado em setembro 
de 1961. Mas a Carta do Grupo dos 77 data de 1967, numa reunião realizada na Argélia. A expressão "Nova Ordem 
Econômica Internacional" figura, porém, numa Resolução da ONU datada de 1974, quando foi iniciado um programa 
de ação para sua instauração (Res. 3201(5-VI) e 3203 (5-VI). 
340 Parte IV do GATT, assinada em 8 de fevereiro de 1965. 
341 Bernard Remiche Remiche, (1982) Le Rôle du Système des Brevets dans le Développement. Lib. Techniques, ., 
pg. 381 e seg.  

342 Op. Cit.  
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possível resolver o problema da internacionalização através de padronização normativa, 
ainda que já não por unificação legislativa.  

§ 24. 1. - Características pertinentes do Acordo TRIPs 

Completamente em oposição ao sistema da CUP, CUB e Roma, o TRIPs constitui-se 
fundamentalmente de parâmetros mínimos de proteção; embora presente, a regra de 
tratamento nacional é meramente subsidiária em face do patamar mínimo de proteção 
343. 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 344. 

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) 345. 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.  

§ 24. 2. - Não-discriminação nos acordos do âmbito da OMC  

Não há dúvidas de que haja um contínuo normativo entre o corpo básico do GATT-
1947 e o novo Acordo TRIPs. Seu texto 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).  

                                                

343  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.  
344  “O princípio do "tratamento nacional" e o princípio "da nação mais favorecida" já integravam o esquema 
estrutural do GATT - 1947 (arts. I e III), e se mantiveram na estrutura da OMC, atingindo todos os seus acordos 
constitutivos.”, Maristela Basso, O Direito Internacional da Propriedade Intelectual, Editora Livraria do Advogado, 
Porto Alegre, páginas 183-184, 2000.  

345  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. 
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Não se padece de dúvidas de que o conjunto dos demais instrumentos do GATT 1994 e, 
em particular, o Acordo Geral ele mesmo 346, constituem-se nos “acordos relativos ao 
tratado e feitos entre todas as partes por ocasião da conclusão do tratado”, a que se 
refere à 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 347 

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.348 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. 

O GATT, em seu corpo básico, contém duas regras centrais relativas à discriminação 
349: 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 goods which are imported. It is, needless to say, a central feature of 
international trade rules and policy." 350 

Assim, os princípios básicos de não discriminação são de que nenhum membro do 
GATT pode tratar diferentemente os demais membros, nem estabelecer desigualdade 
entre nacionais e estrangeiros.  

De outro lado, existem razões que justificam a discriminação. A primeira hipótese em 
que isso pode ocorrer é o previsto no Art. XXI, relativo à segurança nacional 351. 
Igualmente são exceção às regras de livre fluxo de mercadorias as normas gerais de 
ordem pública, “desde que essas medidas não sejam aplicadas de forma a constituir quer 

                                                

346  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.". 

347  Documento WT/DS170/R, 5 May 2000 
348  [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. 

349  Diz John H. Jackson, op.cit., 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).  

350   Op. cit., p. 483. 

351  ARTIGO XXI - Exceções relativas à segurança Nenhuma disposição do presente Acordo será interpretada: 
(...) b) ou como impedindo uma parte contratante de tomar todas as medidas que achar necessárias à proteção dos 
interesses essenciais de sua segurança. (i) relacionando-se à matérias desintegráveis ou às matérias primas que 
servem à sua fabricação; (ii) relacionando-se ao tráfego de armas, munições e material de guerra e a todo o comércio 
de outros artigos e materiais destinados direta ou indiretamente a assegurar o aprovisionamento das forças armadas; 
(iii) aplicadas em tempo de guerra ou em caso de grave tensão internacional; c) ou como impedindo uma parte 
contratante de tomar medidas destinadas ao cumprimento de suas obrigações em virtude da Carta da Nações Unidas, 
a fim de manter a paz e a segurança internacionais. 
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um meio de discriminação arbitrária, ou injustificada, entre os países onde existem as 
mesmas condições, quer uma restrição disfarçada ao comércio internacional” 352. 

Entre tais normas estão as medidas necessárias a assegurar a aplicação das leis e 
regulamentos que não sejam incompatíveis com as disposições do presente Acordo, tais 
como, por exemplo, o resguardo à saúde pública através de limitações às patentes de 
remédios contra a AIDS, ou a proteção das patentes, marcas de fábrica e direitos de 
autoria e de reprodução, e a medidas próprias a impedir as práticas de natureza a induzir 
em erro 353. 

A exceção, nesta hipótese, não é incondicional, como no caso da segurança nacional. É 
necessário que se demonstre que as medidas pertinentes não constituem discriminação 
arbitrária ou injustificada, entre os países onde existem as mesmas condições. Ou seja, 
que todos os países estrangeiros são tratados sem discriminação ou, havendo tal coisa, 
que a mesma é justificada. É preciso também que a medida em questão não seja uma 
restrição disfarçada ao comércio internacional. Ou seja, que a medida, ainda que tenha 
por efeito a restrição ao comércio, não se volte especificamente a tal fim.  

A jurisprudência corrente na aplicação dessas exceções, já sob o Tratado de 
Marraqueche de 1994 (OMC), tem prestigiado, dentro de limites bastante razoáveis, a 
persecução de interesses de ordem pública, mesmo quando haja diferenças no 
tratamento nacional: 

(…) a member State may treat imported products less favorably, and even ban such 
products, if it is pursuing one of the legitimate goals set forth in the Article XX 
exceptions, and such unfavorable treatment does not amount to an "unjustifiable" or 
"arbitrary" discrimination, or a "disguised restriction on trade. 354:  

                                                

352 É o que se lê de seu Art. XX: Exceções gerais - Desde que essas medidas não sejam aplicadas de forma a 
constituir quer um meio de discriminação arbitrária, ou injustificada, entre os países onde existem as mesmas 
condições, quer uma restrição disfarçada ao comércio internacional, disposição alguma do presente capítulo será 
interpretada como impedindo a adoção ou aplicação, por qualquer Parte Contratante, das medidas: (...) d) necessárias 
a assegurar a aplicação das leis e regulamentos que não sejam incompatíveis com as disposições do presente Acordo, 
tais como, por exemplo, as leis e regulamentos que dizem respeito à aplicação de medidas alfandegárias, à 
manutenção em vigor dos monopólios administrados na conformidade do parágrafo 4º, do art. II e do art. XVII à 
proteção das patentes, marcas de fábrica e direitos de autoria e de reprodução, e a medidas próprias a impedir as 

práticas de natureza a induzir em erro; 
353 A jurisprudência anterior à OMC já tinha definido o alcance dessa exceção no tocante à defesa de interesses da 
Propriedade Industrial. Segundo o Guide to GATT Law and Practice, 1994, In the 1983 Panel Report on "United 
States - Imports of Certain Automotive Spring Assemblies", “the Panel noted that, as far as it had been able to 
ascertain, this was the first time a specific case of patent infringement involving Article XX(d) had been brought 
before the CONTRACTING PARTIES".. "The Panel noted that the GATT recognized, by the very existence of 
Article XX(d), the need to provide that certain measures taken by a contracting party to secure compliance with its 
national laves or regulations which otherwise would not be in conformity with the GATT obligations of that 
contracting party would, through the application of this provision under the conditions stipulated therein, be in 
conformity with the GATT provided that the national laws or regulations concerned were not inconsistent with the 
General Agreement. In this connection the Panel noted in particular that the protection of patents was one of the few 
areas of national laws and regulations expressly mentioned in Article XX(d). "' 

In the Panel Report on "United States - Section 337 of the Tariff Act of 1930", "The Panel noted that in the dispute 
before it the `laws or regulations' with which Section 337 secures compliance are the substantive patent laves of the 
United States and that the conformity of these laves with the General Agreement is not being challenged"." In relation 
to the criterion of "necessary" in terms of Article XX(d), "The Panel wished to make it clear that this does not mean 
that a contracting party could be asked to change its substantive patent lave or its desired level of enforcement of that 
lave, provided that such lave and such level of enforcement are the same for imported and domestically-produced. 
products. However, it does mean that if a contracting party could reasonably secure that level of enforcement in a 
manner that is not inconsistent with ~ GATT provisions, it would be required to do so". 

354 Ari Afilalo, Sheila Foster The World Trade Organization's Anti-Discrimination Jurisprudence: Free Trade, 
National Sovereignty, And Environmental Health In The Balance, 15 Geo. Int'l Envtl. L. Rev. 633, Summer, 2003. O 
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No entanto, também segundo a jurisprudência corrente da OMC, como nos casos 
mencionados sob o regime anterior, a implementação de medidas de afirmação do 
interesse nacional estaria sujeita a uma análise de alternativas menos impactantes do 
interesse estrangeiro:  

 The WTO could, for example, conclude that the defendant State should raise additional 
taxes to provide its population with treatment without suspending patent rights. While 
this argument would be hard to make with respect to a State with very limited resources, 
it would have some strength with respect to a country such as Brazil, which was a 
defendant in the proceedings filed in the WTO by the United States relating to the 
suspension of patent rights for AIDS drugs. The defendant State may also seek 
cooperation with the foreign drug companies to lower the price of drugs 355. 

§ 24. 3. - A não discriminação subjetiva no Acordo TRIPs 

Passemos às regras de não discriminação subjetiva no tocante ao acordo TRIPs 356. Diz 
Lewinski: 

The inclusion of intellectual property into the system of the General Agreement on 
Tariffs and Trade, 1947 (the GATT), which became later the World Trade Organization 
(the WTO), brought about the application of the general principles of GATT, i.e. in 
particular national treatment and most-favored-nation treatment (Article III and Article I 
of the GATT). However, the GATT form of national treatment was different in many 
ways from the national treatment under the intellectual property conventions.357. 

Diz o art. 3,1 do TRIPS (Tratamento Nacional) 

 "cada Membro concederá aos nacionais dos demais Membros tratamento não menos 
favorável que o outorgado a seus próprios nacionais com relação à proteção 358 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. No que concerne a 
artistas-intérpretes, produtores de fonogramas e organizações de radiodifusão, essa 
obrigação se aplica apenas aos direitos previstos neste Acordo. Todo Membro que faça 
uso das possibilidades previstas no Artigo 6 da Convenção de Berna e no parágrafo 1.b, 
do Artigo 16 da Convenção de Roma, fará uma notificação, de acordo com aquelas 
disposições, ao Conselho para TRIPS. 

Desta feita, o Acordo (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, 

                                                                                                                                          
autor agradece a Prof. Sheila Foster, da Fordham University Law School, pelo seu auxílio neste contexto. 

355 Op. Cit.  
356 Ë essencial notar que as normas do GATT-1947 se dirigem à não-discriminação entre bens de origem estrangeira, 
enquanto que as de TRIPs se destinam a assegurar equanimidade em face de bens imateriais de titularidade 
estrangeira; a distinção é relevante, e importa em aplicar o princípio de tratamento nacional e de MFN, e não a norma 
do tratado original. 

357 [Nota do original] See for the differences Fikentscher, “GATT Principles and Intellectual Property Protection” 
in: Beier/Schricker (Eds.), GATT or WIPO? - New Ways in the International Protection of Intellectual Property 
(Weinheim, 1989) pp. 99, 119 et seq and, on possible conflicts of GATT and the classical Conventions and their 
avoidance, p. 124 et seq. 
358 A proteção aqui compreende os aspetos que afetem a existência, obtenção, abrangência, manutenção e aplicação 
de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual, bem como os aspectos relativos ao exercício dos 
direitos de propriedade intelectual de que trata especificamente o Acordo TRIPS.  
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Berna, etc., ajustes que também definirão as exceções pertinentes à regra do tratamento 
nacional 359.  

Numa clara aplicação do art. XX do GATT -1947, TRIPs ainda dispõe que são 
admissíveis exceções ao tratamento nacional: 

“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.” (art. 3.2). 

Já a regra de MFN surge, no TRIPs, no art. 4º, o qual determina que, com relação à 
proteção da propriedade intelectual,  

"toda vantagem, privilégio ou imunidade que um Membro conceda aos nacionais de 
qualquer outro país será outorgado imediata e incondicionalmente aos nacionais de 
todos os demais Membros".  

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 Conselho 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 360. 

§ 24. 4. - A questão do esgotamento 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 

                                                

359 Vide no texto normativo o status específico dos direitos conexos em face do tratamento nacional. 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. 
360 Vide ainda Paulo Eduardo Lilla, Acesso a Medicamentos nos Países em Desenvolvimento e Proteção das Patentes 
Farmacêuticas no Contexto do Acordo TRIPS-OMC: Implicações Concorrenciais, manuscrito. Gandelman, Marisa. O 
poder do conhecimento na economia global: o regime internacional da propriedade intelectual, da sua formação às 
regras do comércio atuais. Rio de Janeiro,2002. 206p. Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais-Instituto de 
Relações Internacionais). PUC- Rio. Orientador: Luis Manuel Rebelo Fernandes. Data da defesa: 06/05/2002. e, da 
mesma autora, Poder e Conhecimento na Economia Global , Civilização Brasileira, Ano: 2004. Patrice Gilles Paim 
Lyard, A controvérsia do prazo de extensão das patentes com a entrada em vigor do TRIPS, Pág. 385 Revista Forense 
– Vol. 367 Estudos e Comentários.  
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direitos de propriedade intelectual 361. 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. 

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 se aplica quanto a este o dizer do 
art. 6º .  

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).  

Maristela Basso nota que a matéria se integra ao tema de não discriminação, e por 
emanação direta das regras do GATT-1947: 

O princípio do esgotamento internacional já constava no GATT - 1947, parágrafos 1º e 
4º do art. III (Tratamento Nacional no Tocante à Tributação e Regulamentação 
Internas). De acordo com esses dispositivos, os produtos do território de uma parte 
contratante não podem receber da lei nacional sobre propriedade intelectual tratamento 
menos favorável que o outorgado aos produtos similares de origem nacional, evitando 
uma proteção discriminatória do produto nacional. Se aos produtos nacionais se aplica o 
esgotamento nacional, ao produto importado deve-se aplicar o princípio do esgotamento 
internacional, nas mesmas condições, desde que introduzidos no mercado da parte 
exportadora pelo titular do direito de propriedade intelectual, ou com o seu 
consentimento. 

§ 24. 5. - Não-discriminação no Tratado de Assunção 

O Tratado de Assunção 362, está sujeito ao sistema constitucional brasileiro 363, inclusive 
quanto às restrições impostas aos estrangeiros e aos favorecimentos aos nacionais 364. 

A não-discriminação entre pessoas jurídicas nacionais e estrangeiras não residentes não 
é um princípio adotado, em termos genéricos e imediatos, no âmbito do Tratado de 
Assunção; aliás, mesmo no tocante ao tratamento às importações de produtos ou 
produtos importados de um dos outros países do Mercado Comum, as regras aplicáveis 
são muito menos constritivas do que as da OMC: 

“Enquanto o Tratado de Assunção, seguindo o exemplo do Acordo de Cartagena e do 
Tratado de Roma, concebeu o princípio da isonomia apenas para a matéria tributária e 
para os gravames equivalentes, o GATT contempla o regime de tratamento nacional 

                                                

361 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." 
362 Decreto no. 350, de 22 de novembro de 1991, entando em vigor em 25 de novembro de 1991.Vide, geralmente, 
Baptista, Mercadante e Casella, Mercosul - Das Negociações à Implantação, Ed. Ltr. 1994; Avelino de Jesus, 
Mercosul - Estrutura e Funcionamento, Ed. Aduaneiras, 1993; Noronha, GATT, Mercosul & NAFTA, Bservador 
Legal Editora, 1993; Thomas Andrew O’Keefe, An analysis of the Mercosur Economic Project, 24 The International 
Lawyer 439, 1994 e José Ângelo Estrella Faria, O Mercosul, MRE 1993.  

363 Celso D. de Albuquerque Mello, Direito Constitucional Internacional, Renovar 1994, p. 323 e seg. ; J.Rezek, 
Direito dos Tratados, Forense, 1984, p. 382; João Grandino Rodas, Tratados Internacionais, RT 1991, p. 54; Jean 
Combacau, Le Droit des Traités, PUF 1991, p. 69.  
364 Baptista, op.cit., p. 23: “Por outro lado, contem a constituição norma incompatível com o Mercado Comum, 
discriminado entre a empresa brasileira que tem e que não tem capital nacional”.  
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também para outros casos, como quaisquer outras medidas que restrinjam indiretamente 
a comercialização dos produtos (...)” 365. 

A aplicação das regras de tratamento nacional e MFN de TRIPS em face do Tratado de 
Assunção já foi objeto de discussão em uma proposta de que se pudesse fazer 
comprovação de uso de marcas no âmbito do Mercosul, e não só em esfera nacional 366. 

§ 25.  - A noção de não discriminação quanto aos objetos de patente 

O art. 27 de TRIPs 367 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. 

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”. 

Veremos mais adiante, com detalhes, a interpretação deste dispositivo quanto à não 
discriminação. Esta cláusula, aliás, está no texto condicionada à aplicação do disposto 

                                                
365 José Angelo, op. cit. p.93. 

366 Ata da Reunião da Comissão de Integração Regional da ABPI, Realizada Em 1º De Abril De 2004 – São Paulo. 
“Em análise da proposta face ao art. 3º do TRIPS, concluiu-se pela incompatibilidade entre os dois textos, uma vez 
que a consulta dá a entender que o benefício estaria restrito aos titulares de marcas nacionais dos países membros do 
MERCOSUL. No que se refere à compatibilidade da proposta em relação ao princípio estabelecido no art. 4º, 
verificou-se que o privilégio objeto da consulta correria o risco de ser automaticamente estendido aos demais 
signatários do TRIPS, em razão do disposto no art. 4º daquele Tratado. A exceção a esta regra encontra-se na hipótese 
da alínea (d) do supramencionado artigo que trata “dos acordos internacionais relativos à proteção da propriedade 
intelectual que tenham entrado em vigor antes da entrada em vigor do Acordo sobre a OMC, sobre a condição de que 
estes acordos sejam notificados ao Conselho do TRIPS e não constituam uma discriminação arbitrária ou 
injustificável contra os nacionais de outros Membros.” Quanto à aplicação da referida exceção ao caso do 
MERCOSUL, lembrou-se, primeiramente, a notificação que salvaguardou os acordos constitutivos do MERCOSUL 
(Assunção e Ouro Preto) em sua carta de 4 de julho de 1998. No entanto, questionaram os Participantes a validade da 
referida ressalva, uma vez que a hermenêutica correta determina sejam as exceções interpretadas de forma restritiva. 
Ou seja, uma vez que os acordos constitutivos do MERCOSUL não são acordos internacionais relativos à proteção da 
propriedade intelectual, a estes não se aplica o disposto na alínea (d) do art. 4º do TRIPS. Ainda, seria o Protocolo de 
Harmonização de Marcas e a proposta em mesa posteriores à assinatura do TRIPS. Por outro lado, reconheceram os 
Participantes que da mesma forma é o entendimento de outros blocos econômicos, à exemplo da Comunidade 
Européia, que vem considerando abrangida pela ressalva acima todas as disposições comunitárias relativas à 
propriedade industrial, inclusive entendimentos jurisprudenciais, mesmo que posteriores à assinatura do TRIPS. Em 
contrapartida, foi dito que tal fato não poderia justificar juridicamente o tratamento diferenciado que, de certo modo, 
violaria o próprio espírito do Princípio do Tratamento da Nação Mais Favorecida, se extensível a toda e qualquer 
disposição posterior, mesmo que restrita a determinado bloco regional.Assim, interpretando-se de forma restritiva a 
exceção disposta na alínea (d) do art. 4º do TRIPS, concluiu-se pela possibilidade de entendimento jurídico no 
sentido desta não se aplicar à proposta uruguaia que, automaticamente, estenderia aos demais signatários do TRIPS o 
beneficio mencionado. 
367 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. 
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no parágrafo 4 do Artigo 65 368, no parágrafo 8 do Artigo 70 369 e no parágrafo 3 do 
próprio artigo 27 370, dando aliás uma visão razoável do que poderiam ser normas 
discriminatórias, à luz da TRIPs.  

Entenda-se o dispositivo. Todos os países podem negar-se a dar patentes àqueles 
pedidos onde não exista invento industrial (por exemplo, quando se trate de criação 
estética ou noção abstrata), ou quando o objeto carecer de novidade, atividade inventiva 
ou utilidade industrial. O que o art. 27 de TRIPs visa é vedar que os Estados-Membros 
escolham determinadas áreas nas quais, mesmo quando exista invento, a lei negue 
patente em virtude de interesses estatais específicos.  

O Acordo TRIPS da OMC veda exclusões legais – que sejam discriminatórias - 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 dos inventos: 

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; 

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

§ 25. 1. - Situação anterior a TRIPs 

Sob o impacto do princípio de tratamento nacional da CUP, nada impedia, sob o Direito 
Internacional Pertinente, um país de escolher quais campos da tecnologia suscetíveis de 
proteção por patente.  

No campo interno, a Lei 9.279/96 estabelece as hipóteses impessoais de concessão do 
privilégio; cada um dos pressupostos da patente tem radicação constitucional, seja do 
texto do art. 5º. XXIX da Carta, seja da tessitura complexa dos direitos e interesses 
constitucionalmente assegurados. É possível que a lei ordinária efetue equações diversas 

                                                
368 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. 
369 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. 
370 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. 
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de direitos e obrigações; mas, em qualquer das formulações, ela corporifica os 
elementos essenciais definidos da Carta. Assim, é na Lei 9.279/96, e não na esfera 
constitucional, que se vai discutir a possibilidade e conveniência de patentear cada setor 
da tecnologia, obedecido sempre o balanceamento constitucional de interesses. 

Note-se que o Direito Constitucional Brasileiro não se opõe à proteção de nenhum 
campo tecnológico, nem a obriga. A Carta de 1988 não limita os campos da técnica 
onde se deve conceder patente pela norma ordinária, nem impõe que a proteção abranja 
todos os campos. Pode a lei – ancorando-se na presença de interesses constitucionais 
relevantes – denegar a todos, isonomicamente, certas categorias de privilégios 
industriais. Mas não há espaço para, integrando-se o direito subjetivo constitucional 
com a lei ordinária que o assegura, assegurar a uns e denegar a outros, por razões de 
momento ou de oportunidade, a promessa constitucional.  

Sempre entendi que, sob o prisma constitucional, o balanceamento de interesses poderia 
levar, em sentido geral, a escolha de certos objetos como insuscetíveis de 
patenteamento. Por exemplo – o que é aceito na plenitude dos demais países, 
diretamente ou por via transversa- a inexistência de monopólio sobre procedimentos 
cirúrgicos da medicina humana. Em nenhum sistema legal, nem mesmo nos Estados 
Unidos, se entende que a Constituição obrigue à concessão de patentes em todas as 
áreas da tecnologia 371.  

§ 25. 2. - A situação após TRIPs 

Deve-se entender que, após a entrada em vigor de TRIPs, as regras de direito 
internacional se incompatibilizariam com uma lei nacional que, embora compatível com 
a Carta de 1988, excluíssem da proteção por patente determinadas áreas da tecnologia, 
de uma forma que, à luz da normas pertinentes da OMC¸ fossem discriminatórias.  

A posição oficial brasileira é de que a lei em vigor cumpre estritamente a regra de não-
discriminação 372. 

Duas questões se colocariam. Em primeiro lugar: poderia um imperativo constitucional, 
por exemplo, o livre acesso de determinados medicamentos de interesse vital pela 
população, ser coarcatado pela legislação ordinária, com fundamento em TRIPs? O 
direito brasileiro, que sobrepõe a Carta da República às normas oriundas do direito 
internacional, refugaria essa preponderância.  

                                                

371 Pontes de Miranda (1967: v. 5, 550-559) pareceria discordar desse entendimento: “A patente é que contém o 
privilégio, que a Constituição prometeu, e assegurou pelo direito público subjetivo e pela pretensão a ela. 
Praticamente, em vez de definir invenção, a lei determina os pressupostos para a patenteabilidade. É de notar-se, 
porém, que tal procedimento não pode contravir o texto, porque não se deixou à legislação ordinária adotar qualquer 
definição de invenção industrial. Desde que se trata de novo modo de fabricar produtos industriais, de máquina, ou de 
aparelho mecânico ou manual para a fabricação de tais produtos, ou de novo produto industrial, ou processo para se 
conseguirem melhores resultados, há invenção industrial. As leis e os tratados podem estender a proteção; não, 
porém, restringi-la. (...) Provando que a lei concede, posto que o não assegure a Constituição, é de deferir-se o 
pedido. Provado que se trata de invenção industrial e a lei não a incluiu, inconstitucional é a limitação da lei”. Mas 
dificilmente se acreditaria que Pontes de Miranda entendesse constitucionalmente coativa o patenteamento de um ser 
humano modificado geneticamente, o que até mesmo a prática americana recusa, com base na XIII Emenda, que 
proíbe a escravidão. Aliás, no seu Tratado de Direito Privado, Vol. XVI, p. 296, Pontes diz que nunca se suscitou a 
inconstitucionalidade do dispositivo do CPI de 1945 que vedava o patenteamento de farmacêuticos.  
372 “Subject to the exceptions allowed by the TRIPS Agreement, the new Industrial Property Law has eliminated 
discrimination of patentability in all fields of technology” Documento WTO IP/Q4/BRA/1, 24 February 2004 
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De outro lado, poderia a lei interna obedecer a tais imperativos de extrema relevância 
para a ordem pública, sem violar TRIPs? Como visto acima, examinando a 
jurisprudência da OMC quanto às exeções ao princípio de não-discriminação previstos 
nos Art. XX e XXI do texto de 1947, dentro dos parâmetros consolidados já no âmbito 
do texto original, certamente poderia um país membro deixar de proteger por patente 
uma área específica da tecnologia, sem discriminação.  

É o que faz, ao abrigo do art. XXI do GATT-1947, os Estados Unidos, excluindo da 
proteção invenções relativas ao setor nuclear, no que também é seguido pela lei 
brasileira.  

Note-se, porém, que as exceções relativas à aplicação do artigo XXI (Segurança 
Nacional) do Acordo Geral (1947) são incondicionais e unilaterais; mas a exceção às 
regras de livre fluxo de mercadorias as normas gerais de ordem pública (Artigo XX) - 
inclusive, por exemplo, a saúde pública - são apenas aplicáveis , “desde que essas 
medidas não sejam aplicadas de forma a constituir quer um meio de discriminação 
arbitrária, ou injustificada, entre os países onde existem as mesmas condições, quer uma 
restrição disfarçada ao comércio internacional” 

Como já indicado, a jurisprudência da OMC tem exigido que se demonstre que a 
exceção é justificável, e que não existem outros meios menos lesivos ao comércio 
internacional para se implementar as normas nacionais de ordem pública.  

No nosso exemplo, qual seria a possível reação da OMC? 

 How should the WTO decide the patent/AIDS case? Our contention is that the WTO 
should make a case-by-case, common law-type evaluation of the extent to which rooting 
out protectionism will interfere with national sovereignty and endanger the relationship 
between the supranational and the national spheres of competence. The issue of 
interference with national sovereignty would require an evaluation by the WTO of the 
extent to which invalidating the challenged measure amounts to positive integration. In 
turn, such evaluation would entail an inquiry into the strength of the legitimate domestic 
motive and the cost and difficulty that would be inherent in achieving the goal in a less 
trade restrictive way. In other words, at the same time as the WTO requires member 
States to consider the trade costs of discriminatory legislation mixed with a proper 
motive, the WTO should itself consider the cost to the defendant State of achieving a 
legitimate goal with a lesser burden on trade 373 

§ 26.  - Não discriminação e 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 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. 

A cláusula integrante deste caput do Art. 27, agora sob nosso escrutínio é, assim, a 
seguinte: 

“os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de 
invenção, (...) quanto ao fato de os bens serem importantes ou produzidos localmente”. 

                                                
373 Ari Afilalo, Sheila Foster The World Trade Organization's Anti-Discrimination Jurisprudence: Free Trade, 
National Sovereignty, And Environmental Health In The Balance, 15 Geo. Int'l Envtl. L. Rev. 633, Summer, 2003 
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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.  

§ 26. 1. -  Da interpretação especifica do art. 27 de TRIPs - a noção de “discriminação”. 

Em nossa cláusula, ressaltam as expressões “os direitos patentários serão usufruíveis 
sem discriminação”. Parece, assim, necessário definir qual sentido se dar à expressão 
“sem discriminação”, 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 374, 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” 375 . 

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)376: 

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 

                                                

374 Gerald Gunther, Constitutional Law, Foundation Press, 1991, p. 243, 251.  

375 Laurence H. Tribe, Constitutional Law, Foundation Press, 1988, p. 426 observa quanto ao tema: 

376 Gunther, op. cit., p. 269. Vide também Lockhrt, Kamisar, Choper, Schiffrin, Constitutional Law, West, 1991, p. 
241. Barret Jr. e Brutton, Constitutional Law, Foundation Press, 1973, p. 350.  
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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 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. 377 

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 378 

§ 26. 2. - 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”, que já foram indicados acima. 

A mesmo princípio de “tratamento nacional” é regra básica da Convenção de Paris, 
como parâmetro de não discriminação. Diz Bodenhausen, nos comentários oficiais da 
OMPI sobre o Art. II da Convenção 379: 

“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 

                                                

377 Felix Frankfurter, The Commerce Clause under Marshall, Taney and and Waite 18-29 (1937). University of 
North Carolina Press. 

378 Equality and Discrimination in International Economic Law, 25 Yearbook of International Affairs, 163 (1971).  

379 Guide, p. 29; eadem, pg 12. 
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member States 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 380. 

§ 26. 3. - 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.  

§ 26. 4. - 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).  

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.  

                                                

380A 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 
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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. 

§ 26. 5. - 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 381 

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 granted, and not merely as an exclusive right to prevent 
others from doing so or to control importation382.  

Demoremo-nos um pouco a entender tal regra e seu propósito. 

                                                

381 Bodenhausen, op. cit., p. 67. 

382 Op.cit. p. 70 
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§ 26. 6. - 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 383. Consiste na realização do direito, com vistas a 
obter dele um uso conforme ao interesse público 384. 

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” 385.  

 

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 

                                                

383 Paul Roubier, Le droit de la Proprieté Industrielle, (1952), "Si l'État accepte de donner à l'inventeur un monopole 
d'explotation, c'est à la condition qu'il y ait effectivement une exploitation" 

384 J.M. Mousseron, Le droit du Brevet d'invention, contribuition à une analyse objective, Paris, 1961, p. 197. 

385 Idem, eadem. 
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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. 

§ 26. 7. - 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 razoável 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 386, prazo e limitações eventuais , enfim, 
todas as questões relativas à vicissitudes da patente após sua concessão são tratadas em 
disposições específicas.  

                                                

386 Art. 28 - Rights Conferred e Art. 29 - Exceptions to the rights conferred. 
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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.  

§ 26. 8. - 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” 387. As 
três hipóteses se distinguem de forma muito clara.  

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 

                                                

387 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.  



186 

todas as áreas de tecnologia 388, nem impondo que se trate as invenções realizadas no 
exterior da mesma forma do que se tratem as criações nacionais 389.  

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.” 390 

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.  

§ 26. 9. - 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 391. Inelutavelmente, há. 

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”392. 

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 

                                                

388 Como o notável caso dos Estados Unidos, que recusa patentes a certas invenções da área nuclear, na área de 
segurança nacional.  

389 Uma vez mais, como o caso americano, que admite, segundo o efeito material de suas normas nacionais, prazo 
mais favorável para prioridade quanto a invenções realizadas no país.  

390 Op. cit. 15. 

391 Rezek, op. cit., p. 455: "A doutrina de expressão francesa nunca deixa de mencionar a regra do efeito útil, 
segundo a qual não se há de admitir a ociosidade do dispositivo, devendo, pois, interpretá-lo no sentido que justifique 
a valia operacional de sua concepção pelas partes".  

392 Op.cit. p. 69. 
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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. 

§ 26. 10. - 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 393. 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.  

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. 

                                                

393 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.  
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§ 26. 11. - 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. 

§ 26. 12. - O entendimento oficial brasileiro  

A questão em análise foi suscitada no documento WTO IP/C/W/303/Add.4, de 2/10/ de 
2003, onde, em resposta a questionamento da Suíça, o Brasil respondeu nos exats 
termos do entendimento acima expresso: 

Does your law, in accordance with Article 27.1 in combination with Article 31 of the 
TRIPS Agreement, consider importation as "working a patent" (and therefore preclude 
compulsory licensing, if a product is being imported)? 

Brazil does not agree with such an interpretation of Article 27.1 of the TRIPS 
Agreement. The rule that prohibits discrimination between products that are imported 
and those that are locally produced derives from the rule of national treatment of goods 
of the 1994 Marrakesh Agreement. Compulsory licences granted under Article 31 - 
which deals exclusively with the conditions of use of compulsory licences and not the 
grounds for the issuing of compulsory licences - are based, on the other hand, on Article 
5 of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, and therefore aimed 
at preventing abuses of rights, such as "for example, failure to work." 
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Seção 8 - O Tratado de Cooperação em matéria de Patentes 

(PCT) 

§ 27.  - Das peculiaridades do PCT 

O PCT (Patent Cooperation Treaty), ato internacional subsidiário à Convenção da União 
de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, está em vigor entre nós pelo Dec. 
81742 de 1978 394, cuja pertinência ao sistema brasileiro foi inclusive consagrado na 
Carta de 1988 395. 

§ 27. 1. - Propósitos do PCT 

Por tal tratado criou-se a possibilidade de se fazer um só pedido internacional de 
patente, ao invés de múltiplos depósitos nacionais.  

§ 27.1.(A)Efeito do Capítulo I 

O Patent Cooperation Treaty também prevê, em seguida ao depósito, a busca 
internacional, que vai pesquisar o estado da técnica mundial em relação ao pedido 396 e a 
Publicação Internacional, a qual faz entrar o invento no estado da técnica 397. Estes dois 
procedimentos integram o Capítulo I do tratado.  

A busca é comunicada ao depositante, que pode manifestar-se e emendar o pedido de 
acordo com o que resultar da pesquisa (PCT art. 19), assim apurando a qualidade de sua 
pretensão na fase internacional do pedido. O resultado da busca e as eventuais 
modificações do pedido são comunicados às repartições nacionais dos países designados 
398.  

                                                

394 Vide o AN INPI Nº 128 que “Dispõe sobre aplicação do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes”.  

395 Num comentário que pelo menos esse autor não discerne a inteira extensão, Douglas Gabriel Domingues, em A 
propriedade industrial na Constituição Federal de 1988, Pág. 69 Revista Forense – VOL. 304 Doutrina, assim fala do 
estatuto constitucional do PCT: “Pelo Tratado de Washington-PCT, os Estados Contratantes ficam constituídos em 
Estados de União para cooperação no terreno dos depósitos, pesquisas e exames dos pedidos, assim como para a 
prestação de serviços técnicos especiais. A União Internacional de Cooperação em Matéria de Patentes, instituída 
pelo Tratado de Washington-PCT, considera pedido internacional de patente aquele depositado em obediência ao 
PCT-Tratado de Washington. No PCT, as patentes podem ser nacionais ou regionais. Patentes regionais são 
expedidas por uma administração nacional ou intergovernamental credenciada a conceder patentes com validade em 
mais de um Estado. São chamadas patentes internacionais, que muito diferem das patentes nacionais, válidas apenas 
no Estado em que foi depositado o pedido.Considerando que o CPI, Lei n. 5.772, prevê apenas patentes nacionais, as 
disposições do PCT-Tratado de Washington, ampliam substancialmente o alcance da norma contida no inciso XXIX 
do art. 5.º da Constituição Federal de 1988”. 

396 PCT Artigo 15 Pesquisa internacional 1) Cada pedido internacional constituirá objeto de uma pesquisa 
internacional. 2) A pesquisa internacional tem por objetivo descobrir o estado da técnica pertinente. (...).  

397 PCT Artigo 21 Publicação internacional 1) O Escritório Internacional procederá à publicação dos pedidos 
internacionais. (...)  

398 PCT, Artigo 20 Comunicação às Repartições designadas 1)a) O pedido internacional, juntamente com o relatório 
de pesquisa internacional (inclusive qualquer indicação mencionada no artigo 17.2)b) ou a declaração mencionada no 
artigo 17.2)a), será comunicado, de acordo com o Regulamento de execução a todas as Repartições designadas que 
não hajam renunciado, total ou parcialmente, a essa comunicação. (...) 2) Caso as reivindicações hajam sido 
modificadas de acordo com o artigo 19.1), a comunicação deverá incluir quer o texto integral das reivindicações tal 
como foram depositadas e tal como foram modificadas, quer o texto integral das reivindicações tal como foram 
depositadas e especificar as modificações efetuadas; deverá, outrossim, se for o caso, incluir a declaração mencionada 
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§ 27.1.(B)Efeito do Capítulo II  

 Por último, o Capítulo II do Tratado prevê – como uma faculdade do depositante no 
PCT -, que se faça um Exame Preliminar Internacional. Quanto aos países para os quais 
o depositante pede que seja comunicado não só a pesquisa como o Exame Prévio, a 
nomenclatura do tratado os denomina já não mais designados, mas “países eleitos” 399.  

§ 27.1.(C)Interpenetração PCT – Lei Interna 

No caso do PCT, as esferas de normatividade, interna e externa, não são excludentes. 
Ao contrário, o regime da Lei 9.279/96 e o do PCT se interpenetram; o depositante que 
faz uso do PCT vai, a partir de certo ponto do processamento, cair sob a égide do CPI. 

Isto ocorre porque o PCT regula basicamente o processo de concessão de patentes, e, 
assim mesmo, só determinados estágios deste. O Tratado não dispõe sobre as condições 
objetivas de patenteabilidade, por exemplo, nem cobre as fases de concessão, recurso, 
outorga, etc.  

O que o PCT faz é unificar o depósito e a publicação, para evitar a repetição de tais 
etapas em cada país membro, e criar uma busca internacional e um exame preliminar 
igualmente internacional, ambos sem vincular a decisão das autoridades nacionais. 

Uma vez feito o depósito, a publicação, a busca e, em certos casos, o exame preliminar, 
os efeitos do Tratado cessam (salvo em certos pontos específicos que, quando 
interessarem ao raciocínio, serão mencionados adiante). Além deste ponto, funciona 
exclusivamente a legislação nacional. 

Conscientes que esta imbricação seria difícil, pois importaria em conjugar um Tratado 
uniforme com dezenas de legislações díspares, os elaboradores do PCT estabeleceram 
um mecanismo complexo de articulação entre as duas esferas.  

Em muitos pontos, o Tratado impõe como esta articulação se fará; em outros, prescreve 

limites para a ação da lei nacional de integração; em outros pontos ainda, dá à 
administração nacional do sistema de propriedade poder normativo suplementar para 
regular aspectos subsidiários da questão. 

O caráter de tais normas se distingue pela identificação dos seus destinatários. Quando a 
norma é impositiva, ou quando faculta aos países membros ação legislativa dentro de 
certos parâmetros, o endereço é Estado, ele mesmo. Quando a faculdade normativa 
subsidiária é conferida às administrações nacionais, estas são os destinatários do 
comando do PCT.  

                                                                                                                                          
no artigo 19.1). 3) A pedido da Repartição designada ou do depositante, a Administração encarregada da pesquisa 
internacional lhes remeterá, de acordo com o Regulamento de execução, cópia dos documentos citados no relatório 
de pesquisa internacional.  

399 A “designação” prevista no PCT é assim construída, no seu art. 2º : “XIII) entende-se por "Repartição designada" 
a repartição nacional do Estado designada pelo depositante de acordo com o Capítulo I do presente Tratado, assim 
como toda e qualquer Repartição agindo em nome desse Estado; XIV) entende-se por "Repartição eleita" a 
Repartição nacional do Estado eleita pelo depositante de acordo com o Capítulo II do presente Tratado, bem como 
toda e qualquer Repartição agindo em nome desse Estado;”. O Capítulo I do PCT é o que abrange as fases de 
Pesquisa Internacional (art. 15)  
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Assim se o Tratado diz “O Estado designado poderá...”, é o poder legislativo deste 
Estado que foi incumbido de legislar; se diz “a administração nacional poderá”..., a esta 
se remete para conferir o poder normativo inferior 400. 

Outras tantas vezes, e prevendo a dificuldade de alterar a legislação nacional em todos 
os países, o PCT prescreve uma norma, para depois facultar a disposição da lei nacional 
em sentido diverso, sempre dentro de certos limites.  

Assim, para entender a aplicação do PCT em cada caso, é preciso lembrar: 

1. que suas normas só alcançam a fase inicial do procedimento do pedido 
de patentes; 

2. que suas normas só são aplicáveis quando o texto internacional 
pertinente não indicar a aplicação da lei nacional, ou quando esta não 
existir. 

3. a lei brasileira é aplicável na proporção que a lei nacional (quando o 
próprio PCT assim indique) ou a norma administrativa do INPI (outra 
vez, quando o próprio PCT assim indique) não dispuser em contrário. 

Os atos internacionais do tipo do PCT 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. 

Assim é que o PCT cria direitos e obrigações para com nacionais e domiciliados 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 geralmente.  

Desta forma, ao estrangeiro não domiciliado num país membro do PCT e da União de 
Paris (ou de outros Tratados), aplica-se integralmente o preceituado no CPI, sem 

                                                
400 Esta conclusão foi seguida pelo próprio INPI na edição do AN 45, que assim expôs o que entendia ser sua 
competência: O Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), no uso de suas atribuições, e 
considerando que o PCT, em seu art. 29.2 (i) e (ii), não delega ao INPI competência normativa, reservando o poder 
normativo suplementar aos órgãos que, no sistema constitucional brasileiro, exercem o poder legislativo nacional;”. 
Realmente, nesse dispositivo específico o PCT fala de “lei nacional”, e não “autoridade nacional”. Sobre a questão, 
vide Arnold Wald, em Prevalência da Lei Sobre a Regulamentação e Inviabilidade da Redução, Por Ato 
Regulamentar, de Prazo Legalmente Fixado (Considerações Sobre a Ilegalidade do Item 15 do Ato Normativo INPI 
N. 44 De 26.9.1980 e do Item 2.2. Do Ato Normativo INPI N. 45, De 4.11.1980), Pág. 231 Revista Forense – Vol. 
289 Pareceres, assim nota: o próprio INPI reconheceu, nos considerandos do Ato Normativo n. 45 acima transcritos, a 
sua incompetência para regulamentar os prazos de pedidos de prioridade, reconhecendo que não tinha delegação do 
PCT, como se um Tratado internacional pudesse atribuir competência a uma autarquia local. Também vimos que, 
pela lei brasileira, falece competência, na matéria, ao INPI. Assim sendo, o INPI não tem qualquer competência para 
legislar ou regulamentar os mencionados prazos e o modo de calculá-los, nem em virtude do Tratado, nem em virtude 
da lei”. O mesmo, porém não seria possível dizer das hipóteses em que o PCT comete diretamente competências à 
autarquia local. Com devida vênia ao eminente jurista, sem dúvida o PCT, que é lei por seu processo de incorporação, 
e lei federal por sua matéria, poderia sim cometer funções a uma entidade da União. Os consideranda do AN 128, 
posteriormente, refletem o papel interpretativo e, no que há de decisão cometida pelo PCT à autarquia, decisional do 
ato próprio do INPI: “CONSIDERANDO a necessidade de interpretar os dispositivos da legislação, procedimentos e 
normas internas brasileiras, no sentido de harmonizá-las com as disposições do regulamento de execução do PCT; 
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de exercer as opções que o PCT defere às repartições receptoras, 
designadas ou eleitas no campo específico de sua competência, (…)” 
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alterações nem mitigações; para os beneficiários dos Tratados, aplica-se o regime 
destes. 

Note-se que também para os brasileiros abre-se a hipótese de se valer do Tratado ou da 
via do CPI. Exercendo-se a opção, configura-se o regime jurídico próprio 401. 

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 o PCT revogou o CPI de 
1971, nem a superveniência da Lei 9.279/96 impede o pleno exercício normativo do 
PCT. Convivem ambos em suas respectivas esferas de normatividade. 

§ 27.1.(D)A Adaptação do PCT ao CPI 

No caso brasileiro, não se introduziram qualquer modificação na legislação interna para 
adaptá-la ao PCT. Os dois regimes se acoplaram utilizando-se os mecanismos do 
próprio Tratado. Para fixar, por via de simples interpretação administrativa, o 
procedimento de imbricação entre PCT e CPI, o INPI baixou o Ato Normativo nº 44, 
posteriormente substituído pelo AN 128.  

Tal ato, que tem por destinatário a própria Administração, visou prescrever do 
funcionário do INPI normas de conduta que tivessem a propriedade da coerência e 
previsibilidade, desta forma assegurando a equidade no tratamento do público. 

Em nenhum momento, o Ato teve por intenção criar norma que vinculasse terceiros - a 
não ser quando este poder lhe fosse explicitamente delegado pelo Tratado. Não tivesse o 
INPI emitido norma de interpretação, para uso de seus próprios funcionários, seria 
impossível aplicar o ato internacional, seguramente dos mais complexos instrumentos 
legais promulgados no Brasil. 

A interpretação incorporada no Ato Normativo nº 128 partiu dos seguintes princípios: 

a) O PCT está em vigor no Brasil a partir do Dec. 81742/78, e deve ser aplicado 
como norma interna; 

b) O Estado brasileiro não exerceu quaisquer dos poderes legislativos que o PCT 
assegura aos países membros dentro dos limites do Tratado; assim, sempre que o 
instrumento internacional dispuser de uma certa forma, mas conferindo aos 
Estados o poder de legislar diferentemente dentro de certos limites, aplica-se o 
disposto no Tratado; 

                                                

401 Segundo o INPI, “O Pedido Internacional depositado no INPI seguirá o seu processamento pelo PCT, podendo 
vir a se converter em patentes nacionais nos países designados. No Brasil, o pedido não será processado pelo PCT, 
mas é o seu pedido nacional original, que serviu como base para o direito de prioridade unionista do Pedido 
Internacional, que será processado normalmente, de acordo com o processamento comum de pedidos nacionais”. 
(http://www.inpi.gov.br/patente/conteudo/p_instit.htm#topico 03 , visitado em 22/10/03) Entendo ser equivocado 
esse procedimento. A Lei 9.279/96 reproduz uma das mais importantes disposições constantes da Lei 5.772/71, como 
garantia de isonomia entre os brasileiros e residentes no País e os estrangeiros não residentes ou domiciliados, mas 
beneficiários de tratados. É perfeitamente possível que os tratados concedam aos estrangeiros benesses negadas pela 
legislação nacional aos locais, e o PCT tem tais regras. Note-se que, no CPI 1971, a equiparação se fazia mediante 
requerimento, ou seja, acolhia-se a pretensão específica manifestada caso a caso. A redação da Lei 9.279/96 deixa de 
exigir a pretensão específica, devendo a autoridade aplicar, de ofício, os direitos e garantias asseguradas aos 
estrangeiros, ou prever em atos regulamentares, independente de lei nacional, as normas aplicáveis geralmente aos 
estrangeiros, beneficiários de tratados, aos outros estrangeiros, residentes no País, e aos brasileiros. Excluem-se 
apenas os estrangeiros, não beneficiários de tratados. Esse é, segundo entendo, o direito; se essa é, ou não, uma 
alternativa prática, é consideração à parte. 
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c) Sempre que não exista norma de compatibilização no PCT, aplicar-se-á as 
regras gerais do CPI. Por exemplo, quando a interpenetração exigir o 
cumprimento de uma etapa no procedimento dentro do INPI que não estava 
prevista no CPI, o prazo para a satisfação desta etapa é o da lei interna; 

d) Quando a norma do PCT conflitar com a do CPI, no campo específico da 
aplicação do Tratado, este prevalece, pelo princípio da especialidade; 

e) A não ser quando o Tratado disponha em contrário, a partir da entrada na fase 
nacional vige o CPI sem alterações. 

No tocante ao princípio interpretativo mencionado na letra b) do parágrafo anterior, 
raciocina-se que, ao dispor sobre uma questão, abrindo espaço, porém, para que a 
legislação nacional optasse por outra solução dentro de limites determinados, o Tratado 
revogou ou excepcionou a lei que o precedia, impondo-se, pois, preceito que 
estabeleceu. Na inexistência da lei de compatibilização, não foi exercida a opção 
prevista pelo PCT. 

§ 27.1.(E)O PCT atua no estágio funcional e informacional do 
pedido, não na esfera jurídica 

O exame e concessão de patentes, em todos os países do mundo, presumem a 
consideração de dois fatores: 

1. a informação tecnológica, pressuposto e fundamento da patente, e 

2. uma decisão de cunho estritamente jurídico, que 

a. declara a existência dos pressupostos de concessão, essencialmente a 
existência de informação tecnológica, e sua divulgação de forma 
adequada, 

b. e constitui a exclusividade legal, em que se constitui a patente. 

Isso se dá em cada sistema jurídico singular, nacional ou regional. O demandante pela 
patente, que pretende suscitar seu direito em múltiplas jurisdições, terá que repetir ao 
infinito a satisfação dos dois requisitos – a submissão das informações tecnológicas que 
dão base à patente, com vistas à sua publicação, e a persecução do procedimento 
declaratório e constitutivo.  

Os custos dessa multiplicação, os ônus administrativos e a simultaneidade dos 
procedimentos representam uma séria barreira à obtenção de patentes em vários países 
ao mesmo tempo.  

Uma forma de obviar esses ônus e dificuldades seria unificar, num procedimento único 
internacional, a fase informacional da demanda de patentes, num só pedido, numa só 
busca de anterioridades, ou ainda numa publicação única, ou ainda, com um só exame 
preliminar do conteúdo da informação para se verificar os pressupostos de novidade, 
atividade inventiva e utilidade industrial.  

A obtenção e fixação desses dados de fato, e a unificação dos procedimentos de caráter 
informacional, em nada afetaria a fase jurídica de declarar a existência dos pressupostos 
(fáticos e legais) e de constituir o direito.  

O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, tal como aprovado pelo Congresso 
Nacional e promulgado pelo Dec. nº 81.742, de 31 de maio de 1978, constituiu 
exatamente um sistema de interpenetração normativa entre uma fase internacional e 
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uma fase nacional de pedidos de patentes; uma vez ingressados na fase nacional, aplica-
se integralmente a legislação brasileira substantiva e adjetiva. A fase internacional se 
destina a facilitar o procedimento do pedido, a prover informações, e, eventualmente, a 
unificar o conhecimento público da tecnologia para a qual se pede a patente. 

A cooperação internacional visa, assim, a uniformizar procedimentos, a racionalizar a 
administração e diminuir custos, sem prefigurar, de nenhuma forma, a constituição de 
direitos de exclusiva, sujeitos à lei brasileira. A natureza dos procedimentos ao abrigo 
do PCT é, essencialmente, de cunho informacional e funcional, e apenas no que se 
assegura o devido processo legal ao pretendente do título, mantém um teor também 
jurídico.  

§ 27. 2. - O não exercício da faculdade de designação  

Transcrito assim tudo que já dissemos de pertinente quanto à matéria, alonguemos-nos 
um pouco quanto à questão da entrada na fase nacional dos pedidos PCT.  

§ 27.2.(A)O procedimento integrado resultante do PCT 

Por efeito do Tratado, determinadas fases do procedimento brasileiro são substituíveis 
pela fase internacional; enquanto se processa o depósito internacional, e a publicação 
internacional, suspende-se o procedimento previsto na Lei 9.279/96 402.  

Repita-se: as fases de caráter informacional do procedimento administrativo brasileiro 
são substituídos pelo procedimento do Tratado. Como veremos, não ocorre um outro 
procedimento, mas um procedimento integrado, no qual o Tratado funciona como parte 
do sistema legal interno.  

Assim, acontecendo o depósito internacional e a publicação internacional, uma vez que 
o depositante convole a fase nacional, superam-se as fases correspondentes previstas na 
Lei 9.279/96 403. A suspensão se transforma em substituição, e o depósito internacional 
se transforma em nacional, assim como ocorre similarmente com a publicação.  

Uma vez que o pedido entrou na fase nacional, segue-se daí em diante o procedimento 
interno, cabendo, como fase imediatamente posterior, o pedido de exame (ou o 
arquivamento do pedido).  

                                                

402 Há suspensão como faculdade do depositante , como se lê no Artigo 23 do PCT : Suspensão do processo nacional 
1) Nenhuma Repartição designada poderá processar ou examinar o pedido internacional antes da expiração do prazo 
aplicável de acordo com o artigo 22. 2) Não obstante as disposições do parágrafo 1), qualquer Repartição designada 
poderá, a pedido expresso do depositante, tratar ou examinar a qualquer época o pedido internacional 

403 PCT Artigo 11 “Data do depósito e efeitos do pedido internacional (...) 3) Com ressalva do artigo 64.4), qualquer 
pedido internacional que preencha as condições enumeradas nos pontos I) a III) do parágrafo 1) e ao qual foi 
consignada uma data de depósito internacional terá os efeitos, a partir da data do depósito internacional, de um 
depósito nacional regular em cada um dos Estados designados; essa data será considerada como data do depósito 
efetivo em cada um dos Estados designados. 4) Todo e qualquer pedido internacional que preencha as condições 
enumeradas nos pontos I) a III) do parágrafo 1) é considerado como possuindo o valor de um depósito nacional 
regular no sentido da Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial.” O art. 64.4, citado no texto, não 
tem pertinência ao BrasilTal regra é refletida no AN 28, da seguinte forma: “8. As datas de depósito internacional e 
da publicação internacional prevalecem para todos os efeitos como as de efetivo depósito no Brasil e de publicação 
nacional (Art. 11.3 e 29.1 do PCT)”.  
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§ 27.2.(B)O efeito da designação do Brasil 

Se o depositante de um pedido internacional sob o PCT aponta um país como 
destinatário de conversão de fase nacional, ocorrem assim efeitos procedimentais em 
cada um dos países designados.  

O procedimento interno já se iniciou com o depósito internacional 404. Essa afirmação 
merece séria reflexão.  

Ocorre que o procedimento via CPI não desaparece. Acha-se suspenso, à espera do 
caminho paralelo que o PCT representa, mas pode ser retomado a qualquer tempo, 
como o diz o art. 23 do Tratado.  

A questão é tão crucial, que repetimos aqui o que já se citou em pé de página: 

Artigo 23 do PCT : Suspensão do processo nacional  

1) Nenhuma Repartição designada poderá processar ou examinar o pedido internacional 
antes da expiração do prazo aplicável de acordo com o artigo 22.  

2) Não obstante as disposições do parágrafo 1), qualquer Repartição designada poderá, a 
pedido expresso do depositante, tratar ou examinar a qualquer época o pedido internacional 

A todo tempo, tal fase - sempre facultativa para o depositante – vige no nosso sistema 
jurídico apenas e exclusivamente como norma de origem internacional, vigente como 
jus specialis, apenas aplicável aos demandantes de patentes não residentes no País como 
exceção ao regime geral das Leis 5.772/71 e 9.279/96 405. 

À luz da alternatividade do art. 23 do PCT, o depositante pode satisfazer o direito 
procedimental administrativo: 

 1) ou seguindo o procedimento internacional  

2) ou, a qualquer tempo, deixá-lo e seguir o nacional. 

Satisfaz-se de qualquer forma o requisito da lei brasileira por qualquer via dessas duas, 
em facultas solutionis 406.  

Mas o que ocorre no instante que, segundo o PCT, o depositante deva passar a proceder 
na fase nacional, e não o faz?  

Segundo o art. 24 do PCT, o procedimento internacional perde os efeitos 407 se o 
depositante deixar de praticar os atos que lhe são exigidos. A perda de efeitos terá as 
mesmas conseqüências de uma retirada de um pedido nacional no Brasil.  

                                                

404 Aplicam-se aqui as regras às quais nos referimos acima: a norma internacional se substitui, na esfera de sua 
aplicação, à norma interna, sem revogá-la. .  

405 O regime do PCT não se aplica aos demandantes brasileiros ou residentes no País, no tocante ao procedimento 
nacional, a não ser por força do art. 4º. da Lei 9.279/96, o que, no entanto, não tem sido levado em conta pelo INPI.  

406 Diz a regras pertinentes do PCT sobre o exercício do direito pelo depositante: “47.4 Express Request under 
Article 23(2) prior to International Publication. Where the applicant makes an express request to a designated Office 
under Article 23(2) prior to the international publication of the international application, the International Bureau 
shall, upon request of the applicant or the designated Office, promptly effect the communication provided for in 
Article 20 to that Office”. 

407 PCT Artigo 24 Possível perda dos efeitos nos Estados designados 1) Com ressalva do artigo 25 no caso 
mencionado no ponto II), abaixo, os efeitos do pedido internacional previstos pelo artigo 11.3) cessarão em qualquer 
Estado designado e esta cessação terá as mesmas conseqüências que a retirada de um pedido nacional nesse Estado: I) 
se o depositante retirar seu pedido internacional ou a designação desse Estado; II) se o pedido internacional for 
considerado como retirado em virtude dos artigos 12.3), 14.1)b), 14.3)a) ou 14.4), ou se a designação desse Estado 
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Quais são esses atos que importam em perda de efeitos?  

I) O primeiro é a retirada do pedido internacional ou então da designação  

II) O segundo é o não recebimento pela Repartição Internacional da documentação 
do pedido 408. 

III) O terceiro é a existência de irregularidades na documentação ou não pagamento 
de taxas junto à Repartição Internacional 409. 

IV) O último, que mais nos importa, é a não entrada na fase nacional 410. 

Fiquemos neste último caso. Até o fim do prazo designado pela norma internacional 
(que era, à época, vinte meses contados da prioridade americana) o depositante teria 
que: 

1. remeter uma cópia do pedido internacional, com sua respectiva tradução; 

2. pagar a respectiva retribuição. 

As conseqüências de uma retirada de um pedido nacional no Brasil 

Vejamos como a norma brasileira – no caso, o Ato Normativo 128 - trata essas 
providências: 

                                                                                                                                          
for considerada como retirada de acordo com o artigo 14.3)b); III) se o depositante não executar, no prazo aplicável, 
os atos mencionados no artigo 22. 2) Não obstante as disposições do parágrafo 1), qualquer Repartição designada 
poderá manter os efeitos previstos pelo artigo 11.3) mesmo quando não for exigido que tais efeitos sejam mantidos 
em virtude do artigo 25.2). O art. 25.2 citado é o seguinte: “Artigo 25 Revisão pelas Repartições designadas (...) 2)a) 
Com ressalva das disposições da alínea b ), toda Repartição designada, caso a taxa nacional (se for o caso) haja sido 
paga e caso a tradução apropriada (tal como foi prescrito) haja sido remetida dentro do prazo prescrito, decidirá se a 
recusa, a declaração ou a constatação mencionadas no parágrafo 1) foram justificadas do ponto de vista do presente 
Tratado e do Regulamento de execução; se constatar que a recusa ou a declaração resultaram de um engano ou de 
uma omissão da Repartição receptora, ou que a constatação foi resultante de um engano ou de uma omissão do 
Escritório Internacional, processará o pedido internacional, para os fins de seus efeitos no Estado da Repartição 
designada, como se tal engano ou omissão não houvessem ocorrido. b) Quando a via original chegar ao Escritório 
Internacional depois de expirado o prazo prescrito pelo artigo 12.3) em virtude de um engano ou de uma omissão do 
depositante, a alínea a ) não se aplica senão nas circunstâncias mencionadas pelo artigo 48.3).  

408 Artigo 12 Transmissão do pedido internacional ao Escritório internacional e à Administração encarregada da 
pesquisa internacional (...) 3) O pedido internacional é considerado como retirado se o Escritório Internacional não 
receber a via original no prazo prescrito.  

409 Artigo 14 Irregularidades no pedido internacional (...) b) Se a Repartição receptora constatar qualquer uma dessas 
irregularidades, solicitará ao depositante que corrija o pedido internacional no prazo presrito; caso não o faça, esse 
pedido será considerado como retirado e a Repartição receptora assim o declarará. (...) 3)a) Se a Repartição receptora 
constatar que as taxas prescritas pelo artigo 3.4(IV) não foram pagas no prazo prescrito, ou que a taxa prescrita pelo 
artigo 4.2) não foi paga em relação a nenhum dos Estados designados, o pedido internacional será considerado como 
retirado e a Repartição receptora assim o declarará. 4) Se, depois que houver consignado ao pedido internacional uma 
data de depósito internacional, a Repartição receptora constatar, dentro do prazo prescrito, que qualquer uma das 
condições enumeradas nos pontos I) a III) do artigo 11.1) não foi preenchida nessa data, esse pedido será considerado 
como retirado e a Repartição receptora assim o declarará. 

410 Artigo 22 Cópias, traduções e taxas para as Repartições designadas 1) O depositante remeterá a cada Repartição 
designada uma cópia do pedido internacional (exceto se a comunicação mencionada no artigo 20 já sido feita) e uma 
tradução (tal como for prescrito) desse pedido e lhe pagará (se for o caso) a taxa nacional, o mais tardar na ocasião da 
expiração de um prazo de vinte meses a contar da data da prioridade. No caso em que o nome do inventor e demais 
indicações prescritas pela legislação do Estado designado, referentes ao nacional, o depositante deverá, caso já não 
hajam sido incluídos no requerimento, comunicá-los à Repartição nacional desse Estado ou à Repartição agindo em 
nome desta última, o mais tardar, na ocasião da expiração de um prazo de vinte meses a contar da data de prioridade. 
2) Não obstante as disposições do parágrafo 1), quando a Administração encarregada da pesquisa internacional 
declarar, de acordo com o artigo 17.2)a), que um relatório de pesquisa internacional não será estabelecido, o prazo 
para efetuação dos atos mencionados no parágrafo 1) do presente artigo será de dois meses a contar da data da 
notificação da citada declaração ao depositante. 3) A legislação de todo e qualquer Estado contratante poderá, para 
fins dos atos a que se referem os parágrafos 1) e 2), estabelecer prazos que expirem depois daqueles mencionados nos 
ditos parágrafos.  
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9. Sendo o Brasil designado, apresentar, em até 20 (vinte) meses a contar da data da 
prioridade, texto em língua vernácula do pedido conforme depósito internacional inicial 
(relatório descritivo, reivindicações, resumo e desenho, se houver) e, se houver, das 
emendas e da declaração previstas no art. 19 do PCT, acompanhado de documento que 
identifique os dados essenciais do pedido internacional, com nomeação dos inventores, 
além do comprovante do pagamento da retribuição devida. (...)  

9.2 Deixando o depositante de apresentar em língua vernácula pelo menos um quadro 
reivindicatório (art. 19 do PCT) ou o relatório descritivo, o pedido será considerado retirado 
em relação ao Brasil e arquivado 411.  

Assim, essa norma reflete exatamente o texto internacional no tocante às exigências. 
Como veremos, segue igualmente o direito interno no tocante aos efeitos do não 
atendimento às exigências. 

Com efeito, a legislação interna refere-se à retirada ou abandono de um pedido nacional 
em condições que, sempre, levam à perda da pretensão substantiva do depositante 412. 
Embora se ressalvem direitos de terceiros que, antes da retirada, houvessem pretendido 
proteção para o mesmo objeto, o pedido será sempre lançado no estado da técnica, 
importando não só em perda daquela instância administrativa, mas especialmente em 
perda de objeto 413.  

No caso do pedido internacional, a publicação internacional já terá ocorrido ao 
momento em que se expira o prazo de entrada na fase nacional. De igual maneira, a 

                                                

411 O Ato Normativo prossegue: “9.2.1 Deixando o depositante de apresentar em língua vernácula qualquer outro 
dos documentos enumerados no item 9, será formulada solicitação para que o depositante o apresente no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados da solicitação, sob pena de, no caso da declaração ser ela desconsiderada e, nos demais 
casos, ser o pedido considerado retirado em relação ao Brasil e arquivado, caso em que, o depositante poderá 
requerer, em 60 (sessenta) dias, o desarquivamento, mediante a apresentação do documento em questão. 9.3 Caso não 
tenha ocorrido a comunicação prevista no art. 20 do PCT, o depositante deverá apresentar tal documentação no prazo 
de 60 (sessenta) dias da informação pelo INPI, da ausência de tal comunicação, permanecendo pendente o início do 
processamento da fase nacional, não apresentada a documentação no prazo previsto e não recebida a comunicação 
conforme o art. 20 do PCT nesse ínterim, o pedido será considerado rejeitado em relação ao Brasil, sendo arquivado, 
caso em que, o depositante poderá requerer em 60 (sessenta) dias o desarquivamento mediante a apresentação do 
documento em questão”. O dispositivo do Ato, 9.2.1 segue as regras do PCT:” 51bis.3 Opportunity to Comply with 
National Requirements (a) Where any of the requirements referred to in Rule 51bis.1(a)(i) to (iv) and (c) to (e), or 
any other requirement of the national law applicable by the designated Office which that Office may apply in 
accordance with Article 27(1) or (2), is not already fulfilled during the same period within which the requirements 
under if Article 22 must be complied with, the designated Office shall invite the applicant to comply with the 
requirement within a time limit which shall not be less than two months from the date of the invitation. Each 
designated Office may require that the applicant pay a fee for complying with national requirements in response to 
the invitation. (b) Where any requirement of the national law applicable by the designated Office which that Office 
may apply in accordance with Article 27(6) or (7) is not already fulfilled during the same period within which the 
requirements under Article 22 must be complied with, the applicant shall have an opportunity to comply with the 
requirement after the expiration of that period.” 

412 Art. 29. O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado. § 1º. O pedido de retirada 
deverá ser apresentado em até 16 (dezesseis) meses, contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga. § 2º. 
A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente 
posterior. O livro do Instituto Dannemann, Comentário à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos, Renovar, 2001, 
falando deste art. 29, enfatiza a contradição em seus termos: se a retirada importa em publicação, sempre haverá 
produção de feitos, que é a perda da pretensão, eis que a publicação não só encerraria a instância administrativa, 
como impediria uma reapresentação do peidio, cujo objeto teria, pela publicação, entrado no estado da técnica.  

413 No Art. 7º. (...) Parágrafo único, lei indica que “A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito 
dará prioridade ao depósito imediatamente posterior”. O art. 105, que trata de desenho industrial, tem redaçõ similar: 
“Art. 105. Se solicitado o sigilo na forma do § 1° do art. 106, poderá o pedido ser retirado em até 90 (noventa) dias 
contados da data do depósito. Parágrafo único. A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito 
dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.” 
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interrupção da instância administrativa elimina definitivamente a pretensão substantiva 
do depositante 414.  

Note-se, além disso, que ao momento em que o depositante internacional deixa de 
exercer a entrada na fase nacional, já há um procedimento nacional correspondente: o 
fato de, à luz do art. 23 do PCT, a qualquer tempo, o depositante poder desdenhar o 
procedimento internacional para seguir o nacional indica que o procedimento nacional 
existe, e só seu exercício remanesce em facultas solutionis.  

Assim, ao não exercer a entrada na fase nacional, já se esgotou o direito de exercer a 
pretensão adjetiva de ver examinada seu pedido de patente.  

O que ocorre nos demais países  

Jurisprudência americana e da EPO indica claramente que a falta de exercício da 
entrada na fase nacional não é neutra, mas, pelo contrário, produz efeitos no direito 
interno.  

Esse efeito é chamado de retirada (withdrawal) ou abandono (abandonment), 
conforme o sistema local; como se verá, a jurisprudência dos principais sistemas 
jurídicos aponta para que, seja um caso ou outro, se entende haver efetiva ação de 
renúncia à pretensão patentária.  

No âmbito da EPO, se tem o minucioso parecer jurídico de 1980 determina que a 
retirada de um pedido de patente – feita após a publicação – tem o efeito de liberar o uso 
do objeto da patente aos competidores, vale dizer, de efetiva entrega ao domínio público 
415.  

Decisão do Corpo Especial de Recursos da EPO torna claro que o não exercício da 
entrada na fase nacional do PCT tem precisamente tais efeitos 416.  

                                                

414 No caso do PCT, a imediata cessação da instância administrativa poderia ser contornada, no caso de defeito da 
documentação, pelo prazo de 60 dias a que se refere o Ato, item 9.2.1. Claro está que, quando a questão não é de 
defeito no requerimento, mas falta deste, com não pagamento da respectiva retribuição, perece a instância sem o 
prazo complementar.  

415 Legal Advice From The European Patent Office, No. 8/80, OJ 1981, 6: “The EPC attaches various direct, legal 
consequences to a notice of withdrawal by the applicant. Under Article 67, paragraph 4, EPC the European patent 
application is deemed never to have had any protective effect if the European patent application is withdrawn. The 
date on which the European patent application is withdrawn must, under subparagraph (n) of Rule 92, paragraph 1, 
EPC, be entered in the Register of Patents and, under Article 129(a), be published in the Patent Bulletin. Under Rule 
48, paragraph 2, EPC the date of withdrawal determines whether a European patent application is published. Renewal 
fees under Article 86 EPC can only become due while the European patent application is pending. 3. For the sake of 
an orderly grant procedure and because of the importance, in the public interest, of knowing the legal position, it is 
essential for the point in time at which the said legal effects result from a notice of withdrawal to be clearly 
established. This requirement does not permit of an interim state of uncertainty as to whether the applicant might 
perhaps retract his notice of withdrawal. For example, the retraction of a notice of withdrawal filed prior to 
publication of the application would interfere with the rights of an applicant against whose later application the prior 
application, once withdrawn, could no longer form part of the state of the art under Article 54, paragraph 3, EPC. 
Similarly, the rights of a competitor who has used the subject-matter of an application after that application's 
withdrawal would also be impaired by retraction, but here the Convention makes no provision for compensation as it 
does in Article 122, paragraph 6, EPC regarding the reinstatement of an application by re-establishment of rights. The 
absence of a corresponding provision concerning retraction of a notice of withdrawal accords with the view that the 
Convention does not provide for such retraction”. 

416 Case Number: G 0004/98, O P I N I O N of the Enlarged Board of Appeal of 27 November 2000 in relation to a 
point of law referred by the President of the European Patent Office pursuant to Article 112(1) (b) EPC “Without 
prejudice to Article 67(4) EPC, the designation of a Contracting State party to the EPC in a European patent 
application does not retroactively lose its legal effect and is not deemed never to have taken place if the relevant 
designation fee has not been paid within the applicable time limit.” 
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Nos Estados Unidos, o efeito da não entrada na fase nacional é de abandono, ou seja, 
perda da pretensão patentária e queda no domínio público 417. Decisão recente reitera 
esse efeito.  

Assim, absolutamente precisa a observação de Stephen Ladas, o mais celebrado dos 
doutrinadores do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, nos seus vastos três 
volumes de 1975, segundo a qual a não entrada na fase nacional do PCT significa uma 
manifestação ativa de abandono, com resultante renúncia à pretensão patentária 418.  

Parece assim razoável afirmar que a solução do direito pátrio não só é hígida, mas 
compatível com as soluções do direito comparado e com o próprio PCT.  

Mais ainda, em face da importância das decisões da EPO para o titular multinacional, as 
conseqüências de um abandono de designação em face do direito local, no caso, o 
brasileiro, impeliririam o bonus paterfamilias a toda prudência em face do perigo de 
perda de direitos 419.  

§ 27. 3. - Resultado do abandono 

Do abandono durante a vigência da Lei 5.772/71 resulta a impossibilidade de 
aproveitamento do idêntico pedido para se obter patente de reválida. É o que se 
depreende, por exemplo, de acórdão unânime da 2ª. Turma Especializada do TRF da 2ª. 
Região: 

E M E N T A 

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE PATENTE DEPOSITADO 
DURANTE A VIGÊNCIA DA LEI Nº 5.772-71 EM ARREPIO AO ART. 9º B, C. 
INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.279-96 E DO ACORDO SOBRE ASPECTOS DA 
PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO (ADPIC). 

I- O Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio constitui 
normativa internacional que tem como destinatário o Estado-Membro, dependendo de lei 
nacional para viabilizar sua execução, não podendo ser suscitado pelas partes como 
fundamento de sua pretensão. 

                                                

417 Aristocrat Technologies Australia (ATA) v. International Gaming Technologies (IGT) (N.D.Cal. 2007).  

418 Stephen Ladas, ao comentar o os efeitos do depósito internacional proveniente do tratado PCT, consigna que: 
“The words ‘any International Application... shall have the effect of a regular national application in each designated 
State as of the international filing date’ mean not only for the purposes of international procedure or as a priority 
document, but in any respect in which a patent application is deemed a regular national application in a designated 
State.” Portanto, se as formalidades do artigo 27 do PCT forem devidamente respeitadas, não teríamos qualquer óbice 
ao reconhecimento do pedido internacional – que designou o Brasil como um dos destinatários – como um depósito 
nacional “comum” (De acordo com o artigo 11, §3). Obviamente que os critérios de patenteabilidade e estado da 
técnica remanescem com os Estados destinatários (na forma do artigo 27, §5), mas o depósito permanece como tal. 
No tocante ao artigo 24, §1º, Stephen Ladas comenta: “ when article 24(1) states that the effect of an international 
application ‘shall cease,’, it is not clear whether this expression means that a ceased application can still be citable 
against a later application. ‘Withdrawal’ and ‘abandonment’ are different notions in the various States. The former 
means that an application is considered as not having been filed at all, while the latter means that the application 
existed up to the date abandonment was effected and therefore it is citable. However, article 24(1) apparently equates 
the word ‘cease’ with abandonment since it states that the effects of article 11(3) shall cease in a designated State 
‘with the same consequence as the withdrawal of any application in that State’ ”.  

419 Mais uma vez, cabe aqui divergir de Busso Bartels, “It would be absurd to allow any applicant who has never 
filed an application for certain subject matter in Brazil, or who has never filed such an application with effect in 
Brazil, to file a pipeline application, whereas an applicant who had filed an application with effect in Brazil but who 
abandoned the application through not entering the national phase so that the effect of that application ceased before 
the entry into effect of the new Law, would be refused the right to file a pipeline application. As a matter of fact, they 
are both in the same situation”. Tal entendimento não é compatível com o direito americano e a jurisprudência do 
tribunal administrativo da EPO.  
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II- Pedido de patente protocolizado sob a égide da Lei nº 5.772-71 (Código da Propriedade 
Industrial), para produtos à época não protegidos, somente encontra agasalho pela Lei nº 
9.279-96, se não enquadrado nas exceções do artigo 230, em especial no que referente aos 
pedidos de revalidação de patentes (“pipeline”). 

III- Recurso desprovido. 

APELAÇÃO CÍVEL 341756 2001.51.01.538718-7, 17 de novembro de 2004 

Neste ponto específico, assim, não podemos deixar de discordar de alguns 420 dos 
pareceres que nos precederam no estudo desta matéria 421. A análise que se impõe do 
nosso sistema legal e o magistério da jurisprudência estrangeira nos dão a segurança de 
afirmar que o não exercício da faculdade de entrar na fase nacional do PCT importa em 
abandono do pedido.  

Seção 9 - Propriedade Intelectual no âmbito do Mercosul 

 

Um dos mais ingentes problemas do Mercosul vem sendo a questão de incorporação das 
normas regionais no sistema interno. Analisaremos aqui as necessidades de um sistema 
integrado de Propriedade Intelectual, e as dificuldades institucionais para sua 
implantação.  

§ 28.  - O MERCOSUL 

Constituído pelo Tratado de Assunção de 26 de março de 1990 , o MERCOSUL entrou 
em vigor em 29 de novembro de 1991, para aplicação das medidas substantivas entre 
Brasil e Argentina a partir de dezembro de 1994 e entre tais países, Uruguai e Paraguai 
um ano depois.  

O resultado inicial do Tratado foi criar uma redução, com vistas à eliminação, das 
barreiras tarifárias entre os países membros, criando assim um espaço único de 
circulação internacional de bens, com vista à constituição de um mercado comum. A 

                                                

420 Note-se que com nosso entendimento concorda um dos parecerista que nos precederam na análise desta matéria; 
Busso Bartels, contrariando os demais pareceristas, afirma: “The applicant abandoned the application for Brazil. By 
not entering the national phase, the international applications ceased to have effect in Brazil..”. No entanto, mesmo 
tendo chegado a tal conclusão, termina por opinar em sentido divergente: “However, the applications did not enter 
into the national phase within the applicable time limit and have therefor, as outlined in paragraph 9, above, ceased to 
have effect in Brazil, with the same consequences as the withdrawal of a national application in Brazil”. 

421 Paulina Ben-Ami diz que “o pedido internacional seja considerado como possuindo o valor de um depósito 
nacional regular no sentido da Convenção de Paris, é imprescindível que a fase nacional do pedido PCT tenha sido 
iniciada no Estado designado, neste caso o Brasil”. Assim, segundo sua visão, “os efeitos legais só podem estar 
baseados na Lei correspondente, neste caso o CPI. Como não foram preenchidas as condições mínimas, de acordo 
com o CPI, segundo as quais um pedido de patente era considerado depositado no Brasil, a conclusão lógica é que 
não houve depósito dos pedidos no Brasil”. Lauro Gama Junior e Gustavo Binenbojm afirmam que “o artigo 24.1 do 
PCT estabelece, portanto, que a única sanção imposta à inércia de seu titular é a retirada do pedido, que gera efeitos 
idênticos à retirada de um pedido nacional no Estado designado”. Douglas Gabriel Domingues no parecer acostado 
aos autos, de forma contrária, afirma: “a SCHERING CORPORATION não deu entrada no Brasil da fase nacional de 
referidos pedidos internacionais, o que, segundo o artigo 24(1) do Decreto nº 81.742/78, resultou na retirada do 
pedido”. O Doutrinador continua: “Se os pedidos sequer entraram na fase nacional, não podem eles ser considerados 
encerrados administrativamente”.  
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compatibilização progressiva ente os regimes jurídicos dos países em questão é também 
um dos dados necessários do processo de integração regional 

§ 29.  - Propriedade Intelectual e Mercosul 

As discussões do tema Propriedade Intelectual se acham avançadas no Mercosul, tendo-
se constituído ano Grupo SGT-7/Indústria/Mercosul uma Comissão de Propriedade 
Intelectual.  

Os projetos em curso incluem a harmonização de normas básicas, tendo-se já discutido 
e aprovado o Protocolo de Harmonização de Normas Sobre Propriedade Intelectual no 
Mercosul em Matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de 
Origem, posto em vigor no Uruguai através da Lei nº 17.052, de 14/12/98, publicada em 
08/01/99, e no Paraguai (Lei nº 912, de 01/08/96). Como um testemunho crucial para o 
tema deste trabalho, tal protocolo foi rejeitado pelo Congresso Nacional brasileiro 422 

Há que se mencionar, igualmente, os textos dos Protocolo de Desenhos Industriais 
(Mercosur/Cmc/Dec Nº16/98 - Protocolo De Armonización De Normas En Materia De 
Diseños Industriales), o de Solução de Controvérsias, de obtenções vegetais 
(MERCOSUR/CMC/DEC N°1/99, posto em vigor no Brasil através do decreto nº 
4.008, de 12 de novembro de 2001. e o de Patentes 423. Nota-se também o Glossário 
Uniforme sobre Sementes (MERCOSUL/GMC/RES N° 70/98).  

Travam-se igualmente discussões regionais para o acordo de Propriedade Intelectual no 
âmbito da ALCA - Área de Livre Comércio das Américas, segundo o documento 
FTAA.TNC/w/133/Rev.1, de 3 de julho de 2001.  

As discussões tem sido particulamente frutíferas no campo da proteção dos cultivares. 
No âmbito do Mercosul, nota-se o Decreto Nº 4.008, de 12 de Novembro e 2001, que 
dispõe sobre a execução do Trigésimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de 
Complementação Econômica no 18 (Decisão CMC no 1/99 - Acordo de Cooperação e 
Facilitação sobre a Proteção das Obtenções Vegetais nos Estados Partes do Mercosul), 
entre os Governos da República Federativa do Brasil, da República Argentina, da 
República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, de 23 de agosto de 2001. 

§ 29. 1. - A noção da unicidade do mercado 

A necessidade de harmonização entre sistemas jurídicos, no caso da Propriedade 
Intelectual, é relativamente menos cogente no âmbito do Mercosul. Num nível inicial, 
mas extremamente operativo, Brasil, Uruguai e Argentina são membros da Convenção 
de Paris, o que garante entre os respectivos nacionais e beneficiários a proteção 
isonômica do sistema interno. A padronização em um regime de mínimos de proteção 

                                                
422 O Decreto Legislativo 475/97, que aprova o texto do Protocolo de Harmonização do Direito da Propriedade 
Intelectual no MERCOSUL em matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominação de Origem, ficou  
desde 1997 no Plenário da Câmara; em 18/05/2000, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o pedido de 
retirada da Mensagem 681/96, que dava origem ao projeto de decreto legislativo referente ao Protocolo de 
Harmonização de Marcas. 
423 Francisco Eugênio Machado Arcanjo, Propriedade Intelectual e Mercosul,  Informativo Nº 6, encontrado em 
http://www.camara.gov.br/mercosul/Informativo/info_6.htm  , visitado em 10/8/2004. “Sabe-se também que consta 
da agenda negociadora do Mercosul um texto sobre patentes, sem que até o momento tenha se formado uma vontade 
política de concluí-lo. O contencioso regional é conhecido; consiste basicamente nas diferenças de legislação sobre 
pipeline, prazo de carência para entrada em vigor da lei e, como visto acima, exaustão de direitos. Um pretendido 
acordo terá que, obviamente, enfrentar esses temas, além daqueles mais pertinentes à questão de segredos comerciais 
e concorrência desleal.”  
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também é garantida pelo Acordo TRIPs da OMC. Apenas uma harmonização além do 
padrão mínimo de TRIPs necessitaria de um regime especial Mercosul.  

O regime de integração não presume a unicidade de um sistema jurídico de Propriedade 
Intelectual. Décadas após a instauração do processo de integração européia, persistem 
majoritariamente como norma nacional, ainda que harmonizadas, as leis relativas à área.  

Os principais problemas, assim, surgem no tocante às questões de Propriedade 
Intelectual concernentes à unificação do mercado. Certo é que o estágio de integração é 
essencial para definir tais interesses. Uma completa integração de forma alguma 
prescindiria da resolução dos problemas instituídos pela Propriedade Intelectual, através 
de barreiras privadas à circulação de bens e serviços 424. 

Analisemos, abaixo, quais são esses problemas.  

§ 29. 2. - Esgotamento dos direitos 

Um dos conceitos basilares da Propriedade Intelectual é o de que os efeitos da 
exclusividade das marcas, patentes, direitos autorais, etc. devam durar até, mas não 
além, o momento em que o investidor tenha oportunidade de recuperar a parcela de seu 
investimento alocável ao produto, livro, etc. Ir além seria conceder um monopólio sem 
utilidade social 425. 

Segundo F.Savignon 426, a teoria é 

“la construction juridique selon laquelle le titulaire d’un brevet ne peut plus exercer le 
droit d’interdire après qu’il a mis l’objet de son brevet dans le commerce, dans le 
territoire ou le brevet exerce son effet: il a joui de son droit. Celui-ci est epuisé”. 

O propósito imediato desta doutrina é evitar que os direitos de propriedade intelectual 
sejam usados como meio de segregar mercados nacionais. Como explica com precisão o 
Sumário do Congresso de Melbourne de 2001 da AIPPI 427:  

As a result of international trade it is common for products sold in one country to be 
purchased for re-sale in another. There are commonly price differentials between 
different markets. For example, the IPR owner may have different costs of bringing the 
goods to different markets and is also likely to seek the highest possible price in each 
market where the goods are sold. Price differentials may lead to parallel importation - 
the import of a product by a third party into one country from another country where it 
has been put on the market by the IPR owner or with his consent. This raises the 
question whether the IPR owner can use the IPR in the country of import to block such 
import.  

                                                
424 No único caso decidido no CADE, após 1996, relativo à Propriedade Intelectual (Caso Colgate/Kolynos), a 
decisão entendeu a existência de interesses relativos ao mercado integrado:”3. É vedada à empresa, durante o período 
de suspensão a reinternação no território brasileiro de creme dental sob a marca KOLYNOS ou extensões, 
diretamente ou através de terceiros, exportado para os países do Mercosul ou qualquer outro”. 
425 A rigor, não se deveria confundir a exaustão de direitos com a figura da importação paralela: nesta, o produto é 
oriundo de país onde o titular do direito não tenha patente, ou marca, e pode até ser fabricado por terceiro. Veja-se 
que, na exaustão, o produtor já terá recebido a remuneração por ele mesmo determinada quando da colocação inicial 
no mercado, o que significa dizer que a exaustão não lhe pode causar nenhum prejuízo direto; mas na importação 
paralela, a fabricação se fez sem remunerar o titular, e a introdução se faz em mercado protegido. Vide As 
importações paralelas na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, e o Mercosul, por Henry K. Shernill. (25): 23-26, nov.-
dez. 1996. 

426 Convention de Luxembourg, in La Propriété Industrielle, 1976, p. 103. Vide também “L’épuisement du droit du 
breveté”, 1e 1er. Rencontre de Propriété Industrielle, Nice, 1970, Litrec, 1971. 

427 AIPPI Congress in Melbourne 2001, Summary Report, Question Q 156. 
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Na Europa, a teoria do esgotamento dos direitos foi gerada na jurisprudência alemã 428, sendo adotada 
pela Corte de Justiça das Comunidades Européias 429 e enfim incorporada ao Direito Francês em 1978, 
com a seguinte redação: 

Art. 30 bis - Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas aux actes concernant le 
produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a 
été mis dans le commerce en France par le propriétaire du brevet ou avec son 
consentement exprès”. 

Essa disposição é crucial, eis que não poderá haver integração ou unificação de 
mercados, se os titulares de marcas, patetes, etc, puderem segregar os mercados 
singulares pela barreira de seu direito.Com muito mais razão, a tutela do livre fluxo de 
bens num espaço comunitário impõe o esgotamento internacional, mas intracomunitário 
430. Tal noção foi desenhada em sua feição final pela Corte da Comunidade Européia em 
Terrapin (Overseas) Ltd v Terranova Industrie CA Kapferer & Co [1976] 2 ECR 1039, 
1061: 

“... the proprietor of an industrial or commercial property right protected by the law of a 
member state cannot rely on that law to prevent the importation of a product which has 
lawfully been marketed in another member state by the proprietor himself or with his 
consent.” 

Assim o reconhece também a própria Corte Européia em Bristol-Myers Squibb v 

Paranova A/S (Joined Cases C-427/93, C-429/93 and C-436/93) [1996] ECR 1-3457 
and Pharmacia & Upjohn v Paranova A/S (Case C-379/97) [1999] All E R (EC) 880 e 
especialmente em Glaxo Group Ltd v Dowelhurst Ltd [2000] ETMR 415, no qual o juiz 
Laddie J diz o seguinte a fls. 453: 

“Free movement of goods is fundamental to the creation, operation and development of 
the Common Market. Derogations from it are only possible where justified under 
Community law. One such justification exists where the principle of free movement of 
goods would give protection to activities which undermine an intellectual property right 
by harming that right’s specific subject matter or function. The derogation extends no 
further than the justification for it. As a consequence, activities which do not harm the 
specific subject matter of the rights do not fall outside, but are protected by, the 
principle of free movement of goods.” 

Coisa inteiramente diversa é a importação para dentro da comunidade de bens 
fabricados fora da comunidade ao abrigo de um direito de propriedade intelectual 
vigente no país exportador, mas sendo a importação feita com a oposição do titular dos 
direitos. Em Silhouette International Schmied v. Hartlauer, Case C-355/96, [1998] 2 
CMLR 953, e Corte de Justiça da Europa entendeu que – até que haja uma norma 
comum comunitária sobre a questão – os países da CE não poderiam aceitar a 
importação paralela com base em suas leis nacionais 431.  

                                                

428 Segundo a decisão do Rechtsgerichhof de 26 de março de 1902, “O titular que fabricou o produto e o pôs em 
circulação sob esta proteção que exclui a concorrência dos demais já teve os benefícios que a patente lhe confere e já, 
desta forma, consumiu seus direitos”. Citada em Foyer e Vivant, op. cit. p. 327. 

429 Com base em outros fundamentos, no caso Parke Davis de 29 de fevereiro de 1968, aff. 24/67, Rec. 1968, XIV-2 

p. 82: não o do limites internos do direito, mas o da livre circulação de bens no interior da Comunidade.  

430 Na Comunidade Européia, as regras em questão são as do livre fluxo de bens (Artigos 28 e 30) e as regras de 
competição (Artigos 81 e 82) do Tratado de Roma. 

431 Janice Mueller and Jeffery Atik, op. cit. 
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De outro lado, não se pode esquecer que o TRIPs em seu art.6º 432 praticamente exclui 
do âmbito do Acordo a questão de exaustão de direitos; 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 se aplica quanto a este o dizer do art. 6º

.  

Assim é que, a par das limitações strictu senso, a Lei 9.279 prevê, em seu art. 130, a 
figura do esgotamento dos direitos sobre a marca. Por tal dispositivo, o titular não pode 
impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por 
outrem, com seu consentimento 433. O inciso IV do art. 43 do CPI/96 prevê tal 
esgotamento de direitos quanto às patentes no tocante ao mercado interno, ou seja, 
consideram-se exauridos os poderes do titular da patente que coloque no mercado 
interno o produto patenteado, ou fabricado com o processo patenteado 434.  

Sem discutir, neste passo, a sanidade ou honorabilidade dos legisladores que fizeram a 
escolha pela exaustão nacional em matéria tão oposta ao interesse nacional, parece se 
impor ao bom senso que um regime de integração de mercados não pode prescindir de 
um regime de exaustão regional e não nacional. 

Prescreve, de outro lado, o natimorto Protocolo sobre Marcas do Mercosul: 

Artigo 13 

Exaustão do Direito 

O registro de marca não poderá impedir a livre circulação dos produtos marcados, 
introduzidos legitimamente no comércio pelo titular ou com a autorização do mesmo. 
Os Estados Partes comprometem-se a prever em suas legislações medidas que 
estabeleçam a Exaustão do Direito conferido pelo registro.  

Note-se que o art. 13 do Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade 
Intelectual do Mercosul prevê que o registro de marcas não impedirá a livre circulação 
dos produtos marcados, introduzidos legitimamente no comércio pelo titular ou com 
autorização deste. O Protocolo ainda estabelece que os Estados deverão incluir em suas 
legislações medidas que assegurem a exaustão do direito marcário.  

Ë indispensável assegurar que a exaustão de direitos seja aplicada no interior no 
Mercosul. Um decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ilustra a questão:  

> Tribunal de Justiça do RS 

Agravo de Instrumento N° 70002659688, Sexta Câmara Cível, Enterprise Indústria 
Comércio Importação e Exportação Ltda, Agravante. Nike do Brasil Comércio e 
Participações Ltda, Agravado. Nike International Ltda, Agravado. Porto Alegre, 1º de 
agosto de 2001. 

Ementa: agravo de instrumento. Medida cautelar de busca e apreensão. Importação de 
produtos sem o consentimento do titular da marca. Direito protegido pela lei da 

                                                

432 "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." 
433 Para uma discussão da questão da exaustão de direitos, vide o nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. 
Ed., 

434 Vide Simeone H.C. Scholze, Fabricação Local, Licença Compulsória e Importação Paralela na Lei de 
Propriedade Industrial, Revista da ABPI, no. 54, Set/Out. 2001. 
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propriedade industrial. Ferindo a importação realizada pela agravante direito protegido 
pela lei da propriedade industrial, correta a concessão de liminar para determinar a 
busca e apreensão dos produtos importados pelo importador paralelo sem o 
consentimento do titular da marca. Agravo não provido.  

VOTO - Des. João Pedro Freire (Relator) – Insurge-se a agravante contra decisão que 
deferiu liminar em ação cautelar de busca e apreensão que lhe movem NIKE 
INTERNATIONAL LTD. e NIKE DO BRASIL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES 
LTDA. 

Afirma a agravante que atua no ramo do comércio calçadista e de importação e 
exportação há mais de quinze anos, tendo adquirido da Nike International Ltd., através 
da Nike Argentina S.A. – Sucursal Nike Uruguay, e sua distribuidora Coltir Trading 
S.A., 1880 pares de calçados, originais, da marca NIKE, que foram objeto de apreensão 
na aduana, por força da decisão agravada. 

Aduz a agravante que as agravadas “omitiram dolosamente que venderam a mercadoria 
e faturaram, segundo as provas anexas, para que lhes fosse deferido pedido de 
provimento liminar”, quando esta mesma pretensão já havia sido indeferida pela Justiça 
Federal de Livramento. 

Em continuação, sustenta a agravante que a irresignação deveria ser endereçada à 
empresa na Argentina e sua sucursal no Uruguai, mas jamais contra a importadora, pois 
a transação foi regular e observou todas as regras internacionais atinentes às 
importações do gênero. 

Citando artigo publicado na Revista de Direito Mercantil n.º 113, JAN/MAR 1999, da 
autoria de ELISABETH KASNAR FEKETE, afirma que “a primeira comercialização 

da mercadoria, em qualquer país pertencente ao Mercosul, pelo titular ou com sua 

‘autorização’, produzirá o efeito de esgotar o direito do primeiro de impedir as vendas 

em qualquer dos países membros”. 

No entanto, não lhe assiste razão. 

Com efeito, a medida cautelar de busca e apreensão fundou-se no fato de a agravante 
não ser licenciada pela Nike International Ltd. para importar, distribuir e comercializar 
produtos da marca NIKE no Brasil ou em qualquer outro país, exclusividade que foi 
concedida somente à Nike do Brasil Comércio e Participações Ltda., razão por que a 
importação paralela procedida pela agravante feriria o disposto no art. 132, III, da Lei 
da Propriedade Industrial. 

Diz o referido artigo: 

“art. 132. O titular da marca não poderá: (.. )III – impedir a livre circulação de produto 
colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o 
disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68;.” 

De fato, não há prova de que a importação procedida pela agravante conta com o 
consentimento da titular da marca, tampouco foi a importação realizada através de 
empresa autorizada pela Nike International no território uruguaio, pois a mercadoria 
importada foi adquirida de Coltir Trading S.A., e não da sucursal da Nike Argentina 
S.A. Suc. Uruguay, como afirmou a agravante. A empresa da qual a agravante adquiriu 
os produtos que importou não está autorizada pela NIKE a promover exportações para o 
território brasileiro, em observância aos direitos da licenciada exclusiva no Brasil. 

Desse modo, ferindo a importação realizada pela agravante direito protegido pela lei da 
Propriedade Industrial, agiu com correção o magistrado ao conceder a liminar para 
determinar a busca e apreensão dos produtos comercializados pelo importador paralelo., 
pois ausente autorização da titular da marca para a operação.  
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Observo, por fim, que não se trata de contrafação, pois há o reconhecimento de que o 
produto é legítimo, mas de importação paralela, sem o consentimento do titular da 
marca, conforme artigo transcrito pelas agravadas à fl. 262.  

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento. 

É o voto. 

Note-se que a exaustão de dieritos no âmbito do Mercosul em nada ofenderia os padrões 
da OMC. Cabe aqui até 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?  

§ 29. 3. - Integração do mercado para efeitos de uso de direitos 

Outra questão crucial para a integração regional é a demarcação do espaço regional 
como o de utilização dos direitos sujeitos ao regime de uso necessário como pressuposto 
de manutenção. Nos processos de integração internacional, a possibilidade de repartir os 
direitos de acordo com os países pode ser restrita em benefício da União. No caso 
brasileiro, vide o Artigo 33 Par. 2o. do CPI/71, que previa prova de uso de patente em 
outro país, no caso de acordos de complementação 435. 

A questão surge hoje, embora sem o benefício do texto de 1971, tanto no tocante a 
marcas quanto a patentes. O art. 68 da Lei 9.279/96 dispõe que o titular da patente ficará 
sujeito a tê-la licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de 
forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos 
termos da lei, por decisão administrativa ou judicial. 

O abuso consistente no não uso do privilégio é um alvo preferencial das sanções ou 
ações corretivas do excesso do monopólio. Tal se dá freqüentemente através da 
concessão de licenças compulsórias, pelo qual terceiros podem passar a explorar o 
privilégio mediante autorização direta do Estado. A Lei 9.279/96 endereça-se a essa 
questão, dispondo em seu art. 68 que haverá também licença compulsória nos casos de 
não exploração do objeto da patente no território brasileiro, por falta de fabricação ou 
fabricação incompleta do produto ou, ainda, a falta de uso integral do processo 
patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a 
importação 436; ou, ainda, no caso de comercialização que não satisfizer às necessidades 
do mercado 437. 

                                                
435 Art. 33. Salvo motivo de força maior comprovado, o titular do privilégio que não houver iniciado a exploração da 
patente de modo efetivo no país, dentro dos três anos que se seguirem à sua expedição, ou que a tenha interrompido 
por tempo superior a um ano, ficará obrigado a conceder a terceiro que a requeira licença para exploração da mesma, 
nos termos e condições estabelecidas neste Código.§ 1.° Por motivo de interesse público, poderá também ser 
concedida a terceiro que a requeira licença obrigatória especial, não exclusiva, para a exploração do privilégio em 
desuso ou cuja exploração efetiva não atenda à demanda do mercado.§ 2.° Não será considerada exploração de modo 
efetivo a industrialização que for substituída ou suplementada por importação, salvo no caso de ato internacional ou 
de acordo de complementação de que o Brasil participe. 

436 Note-se, porém, o que dispõe o art. 68 § 4º: No caso de importação para exploração de patente e no caso da 
importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado 
de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular 
ou com o seu consentimento. Vale dizer, nestes casos, legitima-se a importação paralela. Quanto à questão da 
compatibilidade de tal dispositivo com o art. 27.1 de TRIPs vide a seção sobre esgotamento de direitos. Vide 
especialmente Carlos Correa, Acuerdo TRIPs, Ed. Ciudad Argentina, 1996, p. 145-146. Vide também Ivan B. Ahlert, 
Importação Paralela e Licença Compulsória, Revista da ABPI, Nº 27 - Mar. /Abr. 1997.  

437 Este modelo de licença compulsória é compatível com o Acordo TRIPs? Vide nosso “Licitações, Subsídios e 
Patentes”, Ed. Lumen Juris, 1997, p. 114 e seguintes.  
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A redação quanto a marcas é menos incisiva. Caducará o registro, a requerimento de 
qualquer pessoa com legitimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, 
na data do requerimento o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou tiver sido 
interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos. O mesmo ocorre se, no mesmo 
prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter 
distintivo original, tal como constante do certificado de registro. A sanção é evitada, 
porém, se o titular justificar o desuso da marca por razões legitimas, cabendo-lhe o ônus 
de provar o uso da marca ou justificar seu desuso 438. 

Em qualquer dos dois casos, exige-se pra comprovação de uso que esse se faça no 
Brasil. Por que? Para assegurar que os frutos da produção industrial favoreçam o país 
que concede a marca ou patente , e não só os bens a serem consumidos. Assim, quando 
se está num processo de integração de mercados pareceria razoável que o uso pudesse se 
fazer em qualquer dos territórios nacionais integrados. 

Tal foi a proposta do Uruguai, no tocante às marcas. A proposta foi objeto de 
consideração pela ABPI 439. 

Curiosamente, numa consideração que facilita a comprovação de uso, beneficiando os 
titulares de marcas, a ABPI teceu dúvidas sobre a compatibilidade da proposta com o 
TRIPs 440:  

Os países do MERCOSUL, reclamando para si a isenção do artigo 4(d) do TRIPS, 
notificaram em 29 de junho de 1998 o Conselho de TRIPS da OMC o Tratado de 
Assunção e o Protocolo de Ouro Preto, com relação não apenas às regras contidas nestes 
documentos, mas também todo acordo, protocolo, decisão, resolução ou diretriz 
adotados ou para serem adotados no futuro pelo MERCOSUL ou por seus Estados 
Membros durante o curso do processo de integração regional 441. O Tratado de 
Assunção, datado de 26 de março de 1991, e o Protocolo de Ouro Preto, de 17 de 
dezembro de 1994, sem dúvida alguma são anteriores ao Acordo constitutivo da OMC, 
o que revela o atendimento ao primeiro requisito do artigo 4(d) acima destacado, que 
exige que os benefícios passíveis de isenção sejam anteriores à data de entrada em vigor 
do acordo da OMC. 

A notificação do MERCOSUL seguiu, ainda, a mesma linha de outras notificações de 
Membros individuais ou Comunidades de países Membros, que deram ciência ao 
Conselho de TRIPS da OMC de acordos que pretendiam isentar da obrigação da NMF. 
É o caso, por exemplo, da notificação da Comunidade Européia e seus países Membros 
que, em 19 de dezembro de 1995, notificaram o tratado que criou a Comunidade 

                                                

438 Correa, José Antonio Faria. O conceito de uso de marca. Revista da ABPI, n 16 p 22 a 24 maio/jun 1995. 
439 Análise da Questão do Uso da Marca em Países Membros que Compõem o Mercosul, Resolução da ABPI nº 58 
 
440 Quanto à questão da aplicação do princípio de não-discriminação em matéria de Propriedade Intelectual, em 
especial das cláusulas de tratamento nacional e MFN no âmbito dos acordos da OMC, vide o nosso O Princípio de 
Não-Discriminação em Propriedade Intelectual, em http://www.denisbarbosa.addr.com/discriminatio.doc .  
Interessante ver como essa questão é tratada no contexto do Acordo irmão de TRIPs, o GATS. Idêntica, em tese, à 
regra MFN do art. I do GATT, a norma do art. II do  GATS está porém sujeita a inúmeras exceções, limitações e 
condições no tocante ao acesso aos mercados e ao tratamento nacional. Na prática, com a regra de acesso ao mercado 
ficando dependente de uma concessão multilateral, e sendo específica por setor e subsetor - e não por país -  o 
princípio tem aplicação extremamente difusa na fase inicial do GATS. Só após o aumento de escopo das listas 
nacionais poder-se-á obter um tratamento MFN substancial 440.  Disposição específica (art. V) garante isenção das 
obrigações do MFN no caso de estruturas de integração regional, como o MERCOSUL. 
441 [Nota do original] WTO IP/N/4/ARG/1, IP/N/4/BRA/1, IP/N/4/PRY/1 e IP/N/4/URY/1 
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Européia e o Acordo estabelecendo a Área Econômica Européia, cobrindo ainda não 
apenas as normas neles contidas, como interpretações da “jurisprudência relevante”, 
bem como “atos existentes e futuros” da Comunidade ou por seus Estados Membros que 
estejam de acordo com esses acordos e “que seguem o processo de integração regional” 

Não obstante a prática dos países e blocos de países membros, é dever nosso lembrar 
que a isenção prevista no artigo 4(d) constitui uma exceção a uma regra geral e, como 
tal, não pode ser interpretada extensivamente, e sim de forma restritiva. Assim, apesar 
de a exceção do artigo 4(d) parecer ser aplicável tipicamente a processos de integração 
regional, pode ser questionada futuramente a capacidade da regra contida na exceção de 
abrigar tratados regionais de comércio (TRC) que se refiram a matéria não relacionada à 
proteção da propriedade intelectual, como é o caso dos tratados de Assunção e 
Protocolo de Ouro Preto, assim como matéria incluída em documentos criados após a 
entrada em vigor do Acordo constitutivo da OMC. 

A conclusão da ABPI é a seguinte:  

Isto significa dizer que, em relação à proposta uruguaia, conforme os termos da consulta 
ministerial formulada, na hipótese de serem afastados os efeitos da notificação do 
MERCOSUL quanto ao Tratado de Assunção e Protocolo de Ouro Preto, o uso da 
marca em qualquer país Membro da OMC constituiria automática e incondicionalmente 
uso efetivo da marca para efeitos de ilidir pedido de caducidade formulado contra 
registro de marca em qualquer país do MERCOSUL 

No entanto, superado esse risco, a ABPI entende razoável a proposta: 

Por sua vez, parece, em princípio, que seria de interesse da indústria nacional a adoção 
da regra a nível do MERCOSUL, de forma a impedir a caducidade de registros de 
marcas brasileiras que, apesar de sua importância no mercado interno, não são utilizadas 
nos demais territórios, pelos motivos mais diversos, inclusive de viabilidade comercial 

Entendo não só descabida a preocupação, mas incompatível com a noção de que o 
GATT e e TRIPs/OMC constituem um só corpo jurídico. Diz o art. XXIV do Acordo 
Geral: 

The contracting parties recognize the desirability of increasing freedom of trade by the 
development, voluntary agreements, of closer integration between the economies of the 
countries parties to such agreements. They also recognize that the purpose of a customs 
union or of a free-trade area should be to facilitate trade between the constituent 
territories and not to raise barriers to the trade of other contracting parties with such 
territories. 

A condição para que isso se dê é que não se agrave a situação das partes do GATT: 

5. Accordingly, the provisions of this Agreement shall not prevent, as between 
the territories of contracting parties, the formation of a customs union or of a free-trade 
area or the adoption of an interior agreement necessary for the formation of a customs 
union or of a free-trade area; Provided that: 

a) with respect to a customs union, or an interior agreement leading to a formation of a 
customs union, the duties and other regulations of commerce imposed at the 

institution of any such union or interior agreement in respect of trade with 

contracting parties not parties to such union or agreement shall not on the whole 
be higher or more restrictive than the general incidence of the duties and 
regulations of commerce applicable In the constituent territories prior to the 
formation of such union or the adoption of such interim agreement, as the case may 
be; 

b) with respect to a free-trade area, or an interim agreement leading to the formation of 
a free-trade acre, the duties and other regulations of commerce maintained in each of the 
constituent territories and applicable at the formation of such free-trade area or the 
adoption of such interim agreement to the trade of contracting parties not included In 
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such area or not parties to such agreement shall not be higher or more restrictive than 

the corresponding duties and other regulations of commerce existing in the same 
constituent territories prior to the formation of the free-trade area, or interior 
agreement as the case may be; (…)  

A doutrina de Propriedade Intelectual tem ignorado bastante a integração do TRIPs no 
GATT; embora seja historicamente verdade que essa integração tivesse, a princípio, 
motivações essencialmente políticas e tópicas, a integração jurídica é clara 442. De outro 
lado, e esse é o ponto crucial, a proposta uruguaia não agrava a situação dos Estados-
parte mas as prestigia o disposto no Artigo XXIV.4 do Acordo Geral. As preocupações 
da ABPI especialmente relativas à notificação à OMC e ao fato de que o Tratado de 
Assunção não fosse um tratado de propriedade intelectual, embora relevantes, não 
superam a regra de que à OMC não se opõem os acordos de união aduaneira ou de livre 
comércio.  

É essa a opinião, aliás, de Nuno Pires de Carvalho: 

In this context, and given that particular language has been borrowed from Article 
XX(d) of the GATT, it may be useful to look at how GATT or WTO case law has been 
interpreted. But as a general rule, it may be submitted that measures that are 
discriminatory against nationals of other Members and yet are based on sound trade-
related reasons would not be deemed arbitrary or unjustified. Regional trade integration 
seems to be the ultimately sound trade-related justification for according favoured 
treatment to the nationals of some WTO Members to the prejudice of others - provided 
that, let us not forget it, those treaties have entered into force before January 1, 1995. It 
is not a coincidence that all major regional trade integration treaties have been notified 
under Article 4(d).” 443 

A jurisprudência a que Nuno Pires de Carvalho se refere é a relativa às exceções ao 
princípio de tratamento nacional, e inclui o seguinte 444: 

 “the Panel noted that, as far as it had been able to ascertain, this was the first time a 
specific case of patent infringement involving Article XX(d) had been brought before 
the CONTRACTING PARTIES".. "The Panel noted that the GATT recognized, by the 
very existence of Article XX(d), the need to provide that certain measures taken by a 
contracting party to secure compliance with its national laws or regulations which 
otherwise would not be in conformity with the GATT obligations of that contracting 
party would, through the application of this provision under the conditions stipulated 
therein, be in conformity with the GATT provided that the national laws or regulations 
concerned were not inconsistent with the General Agreement. In this connection the 
Panel noted in particular that the protection of patents was one of the few areas of 
national laws and regulations expressly mentioned in Article XX(d). "' 

"The Panel noted that in the dispute before it the `laws or regulations' with which 
Section 337 secures compliance are the substantive patent laves of the United States and 
that the conformity of these laves with the General Agreement is not being 
challenged"." In relation to the criterion of "necessary" in terms of Article XX(d), "The 
Panel wished to make it clear that this does not mean that a contracting party could be 
asked to change its substantive patent law or its desired level of enforcement of that 
lave, provided that such lave and such level of enforcement are the same for imported 
and domestically-produced. products. However, it does mean that if a contracting party 

                                                
442 Veja, por exemplo, o resultado do julgamento relativo à aplicação de TRIPs na Índia, Doc. WT/DS79/R, 24 
August 1998, onde abundam menções à jurisprudência relativa ao Acordo Geral.  
443 Nuno Pires de Carvalho, na sua obra The TRIPS Regime of Patent Rights, pela Kluwer Law International, 2002, 
444 Segundo o Guide to GATT Law and Practice, 1994, In the 1983 Panel Report on "United States - Imports of 
Certain Automotive Spring Assemblies". 
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could reasonably secure that level of enforcement in a manner that is not inconsistent 
with ~ GATT provisions, it would be required to do so" 445. 

No caso da integração regional, a medida de extensão da prova de uso parece satisfazer 
o critério de cogência a que se refere a jurisprudência. Sem a integração de mercados 
através deste mecanismo, não se chegará a uma zona de integração eficaz. Não existe 
nenhum caminho alternativo, ainda mais porque o critério não é mais oneroso em face 
ao status quo ante. 

§ 29. 4. - A questão da licença compulsória de patentes 

A questão de licenças compulsórias de patentes presume outras considerações sobre 
território de integração, além da prova de uso. Por exemplo,a questão relativa à 
finalidade da licença compulsória 

Como prescreve o art.68 § 2º, a produção sob a licença deverá destinar-se, 
predominantemente, ao mercado interno. Vale dizer, sem exclusão de produção – desde 
que não seja predominante – para o mercado interno. Assim, caberá expedir licença 
compulsória se a parcela do mercado interno pretendido compreender até 51% da 
produção. Note-se que, para os efeitos deste artigo, não se poderia considerar mercado 
externo as áreas de integração econômica, por exemplo,o Mercosul.  

§ 29. 5. - A questão das cláusulas restritivas nas licenças privadas.  

Adotadas pelo TRIPs como uma questão jurídica relevante 446, a repressão às cláusulas 
restritivas incluídas nos contratos de licença de propriedade intelectual deveria incluir, 
em princípio, as disposições que, abusando dos respectivos direitos, prejudicasse a 
implementação ou manutenção de um mercado integrado. 

Há certamente disposições deste gênero que seriam não abusivas (e enfatize-se, o 
primeiro abuso, no tocante à patentes, a se considerar é do direito de patentes, e não, 
ainda, do poder econômico). Por exemplo, há razões de se limitar a exportação para 

países específicos onde outro licenciado já tenha licença exclusiva (embora, ao que 
entenda, não o seja aceitável a restrição de exportação, em geral).  

Aliás, para que o licenciante pudesse dar uma licença exclusiva no Brasil, seria 
necessário fazer a mesma restrição, que analisamos neste passo, nos contratos que 
viesse a celebrar no exterior com terceiros. Sendo o direito de patentes ainda nacional, é 
perfeitamente plausível repartir os mercados nacionais por licenças exclusivas – mas 
não é válido, necessariamente, fazer o mesmo nos mercados regionais, como o 
MERCOSUL.  

§ 30.  - Os acordos de harmonização 

Como já referimos, o estágio do Mercosul não comportaria uma unificação legislativa, 
mas mera harmonização. O que vem a ser isso? 

A harmonização (strictu senso) se traduz, portanto, em uma aproximação ou 
estreitamento das legislações, de modo a eliminar-lhes as divergências mais 
discrepantes, reduzindo as diferenças entre os ordenamentos dos Estados-partes, 

                                                
445 In the Panel Report on "United States - Section 337 of the Tariff Act of 1930", 
446 Vide o nosso TRIPS e as Cláusulas Abusivas em Contratos de Tecnologia, encontrado em  
http://denisbarbosa.addr.com/newpage/69.doc 
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colocando-as em equilibrio, de forma que se tornem harmônicas entre si'; b)A 
coordenação por sua vez, implica em estabelecer estratégias comuns, onde os Estados 
coordenam suas normas e ações, para um determinado fim'; e c)A uniformização, como 
o próprio termo já pressupõe, é a iniciativa de transformar as coisas para lhes dar uma 
forma igual, ou para as apresentar como idênticas, ou análogas'. Portanto, a 
uniformidade entre as legislações dos Estados-partes pode resultar até mesmo em uma 
identidade textual, o que não significa que necessariamente, haverá uma unidade 
legislativa 447.  

§ 30. 1. - Problemas de incorporação do direito regional 

Além de conveniência histórica, é preciso ter em ciência um dos maiores, ou talvez o 
maior, problema jurídico para a constituição do Mercosul – a estrutura 
intergovernamental e, não supranacional do Acordo: 

A grande diferença entre a UE e o Mercosul é que neste o sistema vigente é o da 
intergovemabilidade. Os principais elementos desse sistema são: as decisões serem 
tomadas por consenso e unanimidade, o que faz as políticas fixadas pelo bloco 
considerarem antes de tudo os interesses nacionais dos associados; os Estados 
conservarem as suas prerrogativas constitucionais e as normas produzidas pelos órgãos 
do bloco não serem como regra geral auto-aplicáveis, já que sua eficácia está 
subordinada ao mecanismo de recepção e posicionamento hierárquico do ordenamento 
interno de cada Estado-parte. Como as normas e decisões emanadas pelos órgãos do 
bloco não possuem efetiva coercibilidade e sanção, o seu cumprimento é orientado por 
dois princípios do DIP: reciprocidade, expresso no art.2° do TA; e pacto sunt servanda, 
disposto no art.26 da CVDT "Todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser 
cumprido por elas de boa fé. 448  

Momento de uma integração progressiva, essa intergovernabilidade terá, aparentemente, 
de ser superado num estágio posterior: 

“imprescindível será o abandono da atual estrutura intergovernamental, adotando-se a 
criação de um tribunal supranacional, assegurando uniformidade de interpretação e 
aplicação. É necessário abandonar o conceito ultrapassado de soberania, estabelecendo-
se a primazia do direito comunitário sobre o direito nacional. O grau de soberania 
afetado num projeto integracionista depende da escolha da etapa pretendida. Se 
realmente o que o Mercosul almeja é tornar-se um mercado comum, isso fatalmente 
implicará em delegação de parte da soberania, instaurando-se a supranacionalidade 449  

A conseqüência dessa evolução seria a superação da necessidade de tratar as normas 
relevantes do Mercosul como atos internacionais, sujeitos à aprovação do Congresso 
Nacional brasileiro 450. É esse o até agora insuperável entendimento do STF 451, muito 

                                                
447 Sakamoto, P.Y., Da harmonização da legislação tributária no Mercosul, in Direito Internacional e da Integração, 
Pimentel, L.O., Fundação Boiteux, 2003. 

448 Valério, Carla Christine, Análise Comparativa entre a Supanacionalidade Européia e a Intergovernabilidade Sul-
Americana: Perspectivas do Direito Comunitário no âmbito do Mercosul, in Direito Internacional e da Integração, 
Pimentel, L.O., Fundação Boiteux, 2003.  
449 MARTINS, Eliane Maria Octaviano. Defesa da concorrência, supranacionalidade e Mercosul . Jus Navigandi, 
Teresina, a. 3, n. 27, dez. 1998. Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=1620>. Acesso em: . 
05 jul. 2004  
450 [A supranacionalidade consiste] "a) na existência de instâncias de decisão independentes do poder estatal, as quais 
não estão submetidas ao seu controle; b) na superação da regra da unanimidade e do mecanismo de consenso, já que 
as decisões – no âmbito das competências estabelecidas pelo tratado instituidor – podem ser tomadas por maioria 
(ponderada ou não) e c) no primado do direito comunitário: as normas originadas das instituições supranacionais têm 
aplicabilidade imediata nos ordenamentos jurídicos internos e não necessitam de nenhuma medida de recepção dos 
Estados."  (REIS, M. M. Mercosul, União Européia e Constituição – A integração dos Estados e os Ordenamentos 
Jurídicos nacionais. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 65) 
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embora se registre pelo menos uma instância em que a delegação legislativa a um órgão 
internacional foi admitida na prática diplomática brasileira 452. Como já mencionado, no 
caso da Propriedade Intelectual já tivemos um episódio de rejeição de um Acordo de 
Harmonização pelo Congresso.  

A forma de implementar essa mudança seria através de uma delegação de função 
legislativa aos órgãos do Mercosul 453, o que já se aprestou nas Constituições dos 
demais países do Mercosul, mas também foi rejeitado no Brasil 454. 

Segundo o Protocolo de Ouro Preto,  

Artigo 40 – “A fim de garantir a vigência simultânea nos Estados Partes das normas emanadas 
dos órgãos do Mercosul previstos no Artigo 2 deste Protocolo, deverá ser observado o seguinte 
procedimento: 

i) Uma vez aprovada a norma, os Estados Partes adotarão as medidas necessárias para a sua 
incorporação ao ordenamento jurídico nacional e comunicarão as mesmas à Secretaria 
Administrativa do Mercosul;  

ii) Quando todos os Estados Partes tiverem informado sua incorporação aos respectivos 
ordenamentos jurídicos internos, a Secretaria Administrativa do Mercosul comunicará o 
fato a cada Estado Parte;  

                                                                                                                                          
451 CR 8279 AgR / AT – ARGENTINA AG.REG.NA CARTA ROGATÓRIARelator(a): Min. CELSO DE 
MELLOJulgamento:  17/06/1998   Órgão Julgador:  TRIBUNAL PLENO Publicação:  DJ DATA-10-08-00 PP-
00006 EMENT VOL-01999-01 PP-00042 . “- 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. (...)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. 
452 Vide o nosso Parecer de 28/11/03, Deliberações da assembléia geral do Tratado de Cooperação em Matéria de 
Patentes administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Aumento de prazo para a entrada na fase 
nacional. Desnecessidade de aprovação congressual no Brasil, encontrado em 
http://www.denisbarbosa.addr.com/pctprazo.doc . Efetivamente, o Itamarati acabou, neste caso, por admitir a 
capacidade normativa de um órgão componente de uma estrutura criada por  tratado; mas a questão não foi submetida 
ainda ao teste judicial.  
453 “isso se instrumentaliza mediante a chamada delegação de atribuições. Ressalte-se o uso do termo delegação e não 
transferência de atribuições,.... enquanto que na transferência de poderes há uma alienação desses poderes da parte de 
quem até então era – e deixa de ser – seu titular, na delegação a raiz, a titularidade nua dos poderes delegados 
conserva-se no órgão ou no sujeito delegante. QUADROS, F. de. Direito das Comunidades Européias e Direito 
Internacional Público, apud ALMEIDA, E. A. P. de. A Supranacionalidade no Mercosul. In: PROENÇA, A. M.; 
BIOCCA, S. T. (org.). La integración hacia el Siglo XXI. V Encontro Internacional de Direito da América do Sul. 
Pelotas: EDUCAT, 1996. 
454 Constituição da República do Paraguai, art. 9º: "La República del Paraguay, en condiciones de igualdad con otros 
Estados, admite un orden jurídico supranacional que garantice la vigencia de los derechos humanos, de la paz, de la 
justicia, de la cooperación y del desarrollo, en lo político, económico, social y cultural." (1992) Constituição da 
República da Argentina, art. 24: "Corresponde al Congreso: Aprobar tratados de integración que deleguen 
competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten 
el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las 
leyes." Constituição do Uruguay - Artículo 6°.En los tratados internacionales que celebre la República propondrá la 
cláusula de que todas las diferencias que surjan entre las partes contratantes, serán decididas por el arbitraje u otros 
medios pacíficos. La República procurará la integración social y económica de los Estados Latinoamericanos, 
especialmente en lo que se refiere a la defensa común de sus productos y materias primas. Asimismo, propenderá a la 
efectiva complementación de sus servicios públicos. )Modificada em 1994) “Porém, já se verificou no Brasil a 
tentativa de inserção da supranacionalidade através do poder constituinte derivado, pela inclusão, em 1995, de dois 
parágrafos ao artigo 4º, o qual, "lamentavelmente, não foi aprovado pelo Congresso Nacional, reacendendo a 
discussão interna acerca da matéria e deixando transparecer o preconceito institucionalizado no que se refere à sua 
adoção” SILVA, Renata Cristina de Oliveira Alencar; SILVA, Osvaldo Alencar, op. Cit. 
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iii) As normas entrarão em vigor simultaneamente nos Estados Partes 30 dias após a data da 
comunicação efetuada pela Secretaria Administrativa do Mercosul, nos termos do item 
anterior. Com esse objetivo, os Estados Partes, dentro do prazo acima, darão publicidade 
do início da vigência das referidas normas por intermédio de seus respectivos diários 
oficiais 

 Quanto ao ponto, vide o Laudo Arbitral Do Tribunal Arbitral “Ad Hoc” Do Mercosul 
Constituído Para Decidir Sobre A Controvérsia Apresentada Pela República Argentina 
À República Federativa Do Brasil Sobre “Obstáculos à entrada de produtos 
fitossanitários argentinos no mercado brasileiro. Não incorporação das Resoluções 
GMC Nº 48/96, 87/96, 149/96, 156/96 e 71/98, o que impede sua entrada em vigência 
no MERCOSUL  

“7.3 A obrigação de incorporação estabelecida nos artigos 38 e 40 do POP surge como 
conseqüência da não aplicação direta nos Estados Partes da normativa MERCOSUL, 
fazendo o Protocolo de Ouro Preto uma distinção entre as noções de obrigatoriedade e 
vigência das normas que compõem o direito derivado no MERCOSUL.  

7.4 Com efeito, o art. 42 do POP estabelece que “As normas emanadas dos órgãos do 
Mercosul previstos no Artigo 2 deste Protocolo terão caráter obrigatório e, quando seja 
necessário, deverão ser incorporadas aos ordenamentos jurídicos nacionais mediante os 
procedimentos previstos na legislação de cada país”.  

7.5 Não obstante a obrigatoriedade da normativa Mercosul desde seu aperfeiçoamento 
pelo consenso dos Estados Partes, a vigência das mesmas é adiada até a efetiva 
incorporação de tal normativa ao direito interno de cada um dos Estados Partes, nos 
casos em que isto se faça necessário (...) 

7.8 A obrigação de incorporar a normativa MERCOSUL aos direitos internos dos 
Estados Partes constitui uma obrigação de fazer, que acarreta a responsabilidade 
inernacional dos Estados em caso de não cumprimento. Neste sentido, a jurisprudência 
dos Tribunais Arbitrais “ad hoc” do MERCOSUL estabeleceu que “dada a natureza 
intergovernamental do MERCOSUL e a ausência de aplicação direta de sua normativa, 
ninguém pode cumprir em lugar do Estado obrigado o ato de incorporação requerido. 
Mas o descumprimento traz consigo responsabilidade internacional do Estado 
descumpridor com relação aos Estados que sim cumpriram” (Laudo Arbitral cit., 
Considerando 117).”.  

Há, no entanto, normas que não ficam sujeitas a essa incorporação formal; como, por 
exemplo, quando a norma dependa apenas de ação administrativa, e não aprovação pelo 
Congresso. Além disso, vide, no caso, o art. 5º. Da MERCOSUL/CMC/DEC. N° 23/00,  

Art. 5.- As normas emanadas dos órgãos do MERCOSUL não necessitarão de medidas 
internas para a sua incorporação, nos termos do artigo 42 do Protocolo de Ouro Preto, 
quando:  

a) os Estados Partes entendam, conjuntamente, que o conteúdo da norma trata de 
assuntos relacionados ao funcionamento interno do MERCOSUL. Este entendimento 
será explicitado no texto da norma com a seguinte frase: “Esta norma (Diretrizes, 
Resolução ou Decisão) não necessita ser incorporada ao ordenamento jurídico dos 
Estados Partes, por regulamentar aspectos da organização ou do funcionamento do 
MERCOSUL”. Estas normas entrarão em vigor a partir de sua aprovação.  

b) existe norma nacional que contemple em termos idênticos a norma MERCOSUL 
aprovada. Neste caso a Coordenação Nacional realizará a notificação prevista no 
Artigo 40(i) nos termos do Artigo 2 desta Decisão, indicando a norma nacional já 
existente que inclua o conteúdo da norma MERCOSUL em questão. Esta 
comunicação se realizará dentro do prazo previsto para a incorporação da norma. A 
SAM comunicará este fato aos demais Estados Partes.” (redação aplicável para 
normas adotadas após 30/06/2003) 
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A inacreditável dificuldade de incorporação das normas levou as autoridades brasileiras 
a adotara, por vezes, procedimentos pelo menos anódinos:  

 “A conveniência de procurar manter o processo de integração do Mercosul ao amparo 
da « Cláusula de Habilitação » no âmbito do antigo GATT , que dava guarida aos 
acordos preferenciais da ALADI, por um lado, e a conveniência política de manter o 
processo de integração inserido no processo de integração latino-americana, de onde 
tinha nascido, por outro, levaram os Estados Partes a inserir o Anexo I do TA, que 
estabelece o programa de liberalização comercial, no âmbito do Tratado de Montevidéu 
1980 (TM-80), por meio da assinatura do Acordo de Complementação Econômica N° 
18 (ACE 18). A incorporação ao direito interno dos acordos e protocolos firmados no 
âmbito do TM-80 tem sido feita, na prática do Itamaraty acolhida pela doutrina, por 
meio de Decreto Presidencial, no entendimento que apenas implementam compromissos 
já aprovados pelo Legislativo ao aprovar o próprio TM-80. Evidentemente, a prática não 
está isenta de um exame caso a caso para assegurar que os novos compromissos 
efetivamente já estavam previstos no documento original, constituindo seu mero 
desenvolvimento, sobretudo tendo em mente a flexibilidade permitida pelo modelo do 
TM-80. Este caminho tem sido utilizado então como forma de incorporação de certas 
normas Mercosul ligadas ao avanço do processo de integração econômica, sobretudo 
quando ligadas ao programa de liberalização do comércio. Tem sido utilizada também 
para registrar compromissos que não são facilmente incorporáveis por atos de órgãos 
específicos do executivo por ter formulação genérica ou plasmar compromissos que não 
sejam de implementação imediata”. 455 

§ 30. 2. - Dos cultivares 

A harmonização se deu através de um Acordo de Alcance Parcial da ALADI, jeitinho 
de evitar o caos institucional que impede a eficácia do processo de integração no 
Mercosul. Ao momento em que se escreve, o Acordo ainda não se tornou norma do 
Mercosul 456. Ou seja, ainda que vigente no ordenamento jurídico brasileiro, ele está em 
estado de quiescência, esperando a integração como norma regional  

A primeira regra do Acordo é do tratamento nacional clássico, vale dizer, cada país do 
Mercosul aplicará ao beneficiários do acordo a totalidade de sua legislação nacional. 
Esta obrigação já existia sob o Tratado UPOV, nada assim acrescentando à legislação 
dos países membros daquele Tratado.  A segunda regra, porém, traz uma inovação 
importante: 

Artigo 2° 

Denominação das variedades 

    1. Uma variedade só poderá ser objeto de solicitação de concessão de um direito de 
obtentor sob a mesma denominação em todos os Estados Partes. 

    2. Cada Estado Parte deverá registrar a denominação proposta, a menos que 
comprove que a mesma não se ajusta ao Artigo 13 do Convênio da UPOV, Ata 1978, ou 
seja inadequada no território desse Estado Parte. Neste caso, exigirá que o obtentor 
proponha outra denominação . 

    3. A autoridade de um Estado Parte deverá assegurar a comunicação às autoridades 
dos demais Estados Partes das informações relativas às denominações de variedades. 

                                                
455 Carlos Márcio B. Cozendey, Sistema de Incorporação das Normas do Mercosul à Ordem Jurídica Interna, Texto 
preparado para o seminário sobre incorporação das normas do Mercosul à ordem jurídica interna. Disponível em: 
<www.mre.gov.br>. Acesso em 25 fev. 2002. 
456 Segundo Maria Luiza Justo Nascimento, A Incorporação das Normas do Mercosul aos Ordenamentos Jurídicos 
dos Estados Membros, Juruá, 2004.  
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    4. Toda autoridade deverá transmitir suas observações sobre o registro de uma 
denominação à autoridade que a tenha comunicado. 

    5. Não deverão ser aceitas como denominações de variedades vegetais marcas 
registradas, segundo as normas vigentes em cada Estado Parte. 

Vê-se aqui o importante aspecto de padronização visado. Toda cultivar deverá (diz o art. 
15 da Lei Brasileira de Proteção aos Cultivares - LPC)) ter denominação que a 
identifique, destinada a ser sua denominação genérica, devendo para fins de proteção, 
obedecer aos seguintes critérios:  

I - ser única, não podendo ser expressa apenas de forma numérica;  

II - ter denominação diferente de cultivar preexistente;  

III - não induzir a erro quanto às suas características intrínsecas ou quanto à sua 
procedência.  

Pelo Decreto 2.366/97, a denominação de cultivar a ser protegida deverá ter no mínimo 
uma palavra e, no máximo, três, uma combinação alfanumérica, uma combinação de 
palavras e letras, ou uma combinação de palavras e números.  

O direito ao cultivar nasceu como uma forma do direito de marca. Esta genealogia se 
demonstra neste art. 15, onde regulam-se direitos e obrigações mais propriamente 
compreendidos entre a proteção dos signos distintivos.  

A denominação não será marca, com ser genérica; assim, a denominação não pertence 
ao titular do Certificado. É requisito, e não atributo. Mas não poderá conflitar com 
registro ou outro signo já existente como de terceiros, ou fixado como indicação 
geográfica protegida, com o qual possa colidir. Nem poderá ser registrado ou protegido, 
posteriormente, como marca, nome comercial, etc., a não ser na proporção que os 
respectivos sistemas jurídicos o permitam. 

Os incisos caracterizam os requisitos internos do sistema de denominações de 
cultivares, não da colisão de sistemas. São eles similares a dos demais sistemas de 
signos distintivos: a) deve ter distintividade, vedado o uso de números 457; b) deve ter 
novidade, em face de outras denominações; e c) veracidade, evitando o engano ao 
consumidor ou em desfavor a concorrente.  

Segundo o Decreto 2.366/97, quanto ao requisito de distintividade: a designação da 
cultivar deve permitir sua identificação da cultivar; não pode ser suscetível de indução a 
erro ou a confusão quanto à origem, à procedência, às características, ao valor ou à 
identidade da cultivar, ou quanto à identidade do obtentor; não pode referir-se refira 
unicamente a atributos comuns de outras cultivares da mesma espécie; não pode constar 
de um nome botânico ou comum de um gênero ou espécie; não pode incluir termos 
como: variedade, cultivar, forma, híbrido, cruzamento ou traduções dos mesmos; não 
pode  
por motivos distintos, resultar como denominação genérica da cultivar; 

Quanto à questão da novidade: não pode ser idêntica ou possa confundir-se com outra 
denominação que designe uma cultivar preexistente de uma mesma espécie botânica ou 
de uma espécie semelhante; não pode ser idêntica ou possa confundir-se com outra 
designação sobre a qual um terceiro possua direito de proteção anterior; não pode 
incluir termos como: variedade, cultivar, forma, híbrido, cruzamento ou traduções dos 
mesmos; não pode  

                                                

457 Vide, quanto à distintividade, novidade e veracidade, o que se diz no capítulo sobre signos distintivos desta obra. 
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por motivos distintos, resultar como denominação genérica da cultivar; não pode 
conflitar no todo ou em parte, marca de produto ou serviço vinculado à área vegetal, ou 
de aplicação da cultivar, ou marca notória.  

Quanto à veracidade, a designação não pode incluir termos como: variedade, cultivar, 
forma, híbrido, cruzamento ou traduções dos mesmos; não pode por motivos distintos, 
resultar como denominação genérica da cultivar. O regulamento impõe a obrigação de 
que a pessoa física ou jurídica que produzir para fins comerciais, vender, oferecer à 
venda, reproduzir, importar, exportar, bem como embalar ou armazenar para esses fins 
material de propagação de cultivar protegida ficará obrigada a utilizar a denominação 
aprovada por ocasião da proteção da mesma.  

A denominação da cultivar protegida poderá ser associada a uma marca industrial ou 
comercial ou a um nome comercial ou ainda a uma denominação similar, desde que seja 
facilmente reconhecida e devidamente autorizada pelo titular da referida cultivar. 
Também, quando a cultivar já se encontrar protegida ou em processo de proteção em 
outro país, deverá ser mantida a mesma denominação, salvo quando esta for inadequada 
em face de razões lingüísticas ou por algum dos motivos enumerados no parágrafo 
anterior, cabendo, neste caso, ao requerente propor outra denominação, sob pena de 
arquivamento do processo do pedido de proteção.  

Segundo o decreto, numa vedação inexistente na lei, mas clássica na propriedade 
Intelectual, a designação não pode ser contrária à moral e aos bons costumes. 

Ocorre que esse atributo, de nominação, integra os direitos substantivos do titular, ainda 
que como atributo e não marca. Custo a ver como tal padronização poderia ser exigível, 
no âmbito do Mercosul, sem norma incorporada, com força de lei, ao sistema jurídico 
nacional.  

As demais obrigações do Acordo não importam senão em ação coordenada da 
administração dos países membros, especialmente em matéria técnica, o que está 
plenamente no campo de um Acordo de Complementação d ALADI. 

§ 30. 3. - Protocolo de Harmonização de Normas em Matéria de Desenhos Industriais 

O protocolo, que não sofreu incorporação, trata de matéria de direito substantivo, e 
constitui-se num acordo de direitos mínimos – nada afeta as regras da Convenção de 
Paris e do Acordo TRIPs, e só supera as normas nacionais no que conceder mais direitos 
ao beneficiários do Mercosul, ainda que garantindo o tratamento nacional. O protocolo 
diminui as exigências de tradução e outras formalidades, no que apenas marginalmente 
pode diferenciar-se do tratamento já vigente no Brasil.  

Vejamos, abaixo, a regras substantivas de maior relevância.  

§ 30. 4. - O que é desenho industrial 

A definição de desenho industrial guarda certa diferença da lei nacional, no que esta 
incorpora os requisitos de proteção como registro. No entanto, os requisitos, que se 
vêem abaixo, não são divergentes em substância, focando no aspecto de arte aplicada. 
Assim, se a criação é técnica, teremos uma hipótese de patente de invenção ou de 
modelo industrial. Se a criação é puramente estética, sem aplicação a produto industrial, 
poder-se-á ter a proteção pelo Direito Autoral; tendo-se uma obra de arte aplicada, com 
a qualificação de poder servir de tipo de fabricação industrial, estamos no domínio do 
desenho industrial 
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Protocolo CPI/96 

ARTIGO 5° Conceito de Desenho Industrial 

 São Desenhos Industriais protegíveis as 
criações originais consistentes em uma 
forma plástica ou destinadas a dar uma 
aparência especial a um produto industrial 
conferindo-lhe caráter ornamental. 

 

Art. 95. Considera-se desenho industrial a 
forma plástica ornamental de um objeto ou o 
conjunto ornamental de linhas e cores que 
possa ser aplicado a um produto, 
proporcionando resultado visual novo e 
original na sua configuração externa e que 
possa servir de tipo de fabricação industrial. 

 

§ 30. 5. - Matéria não protegida 

No Protocolo, a matéria excluída de proteção é basicamente a que foge à noção de arte 
aplicada, ou que viola os cânones da moral, etc. 

O CPI/96 considera não registrável como desenho industrial o que for contrário à moral 
e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra 
liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de 
respeito e veneração; a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda aquela 
determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. 

Quanto à primeira hipótese, a hipótese de ofensa à moral e bons costumes: tais áreas 
são, no dizer de Pontes de Miranda extra commercium, não sendo suscetíveis de 
apropriação.  

Já a lesão à imagem e honra das pessoas, refletindo a tutela constitucional de tais 
objetos de direito, insere-se na série de dispositivos que gerenciam os conflitos entre 
direitos sobre o mesmo objeto: como a proibição de se conceder registros de marcas que 
colidam com direito autoral alheio, assim também aqui se veda a concessão de uma 
exclusividade que incida em violação de esfera jurídica de terceiros.  

Curiosamente, a redação do Protocolo toma outro critério, diverso da lei nacional: . 
serão irresgistráveis os desenhos industriais cuja exploração seja necessário impedir 

para proteger a ordem pública, a moral e os bons costumes..Ora, não se impede a 
exploração denegando o registro.  

A vedação de registro da forma essencialmente por considerações técnicas ou 
funcionais aponta para um dos mais interessantes aspectos da Propriedade Intelectual, 
que é a apropriabilidade apenas da forma livre 458. Apenas o que não é determinado 
pelas características funcionais do objeto pode ser tido como ornamental, e assim 
suscetível de proteção como desenho industrial.  

Mais uma vez, o aporte de Newton Silveira: 

                                                

458 Vide a Lei do Software, Lei 9.609/98: Art. 6º. Não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de 
computador: (...) III - a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das 
características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de 
forma alternativa para a sua expressão; 
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(...) a forma tecnicamente necessária de um objeto é aquela que se acha 
indissoluvelmente ligada à sua função técnica, de modo que outra forma não possa 
atender à mesma finalidade Assim, o que importa não é que a forma represente utilidade 
apenas, mas que tal efeito técnico só possa ser obtido por meio daquela determinada 
forma. Nessa hipótese, mesmo que tal forma seja dotada de efeito estético, não poderá 
ser objeto da tutela do direito de autor, porque esta estaria interferindo no campo da 
técnica. 

Desde que uma forma não se constitua em forma tecnicamente necessária, poderá ser 
protegida pela lei de direitos autorais, subordinando-se aos seus próprios requisitos bem 
como poderá também ser protegida como modelo industrial, sujeita ao requisito de 
caráter industrial. Se a forma for nova e puder servir de tipo de fabricação de um 
produto industrial, se enquadra no conceito do art. 11 do Código da Propriedade 
Industrial. Destine-se ou não a ser multiplicada, uma nova forma (não tecnicamente 
necessária) poderá ser protegida pela lei de direitos de autor, desde que atenda aos seus 
próprios requisitos, isto é, possua originalidade e caráter expressivo, o que se traduz em 
valor artístico 459 

A vedação de registro da forma necessária, comum ou vulgar do objeto indica, 
aparentemente, mais uma vez o requisito de novidade ou, talvez, o de originalidade. A 
forma necessária, comum ou vulgar já estará no estado da técnica, ou carecerá da 
distintividade própria à proteção. Não há, aí, requisito novo para a proteção. De outro 
lado, evidencia-se aqui uma vez mais a indispensabilidade do elemento ornamental: a 
forma necessária é aquela imposta pelos requisitos técnicos, e não será nunca 
ornamental.  

 

 

Protocolo CPI/96 

ARTIGO 9° Matéria Excluída de Proteção 

1. Os Desenhos Industriais determinados 
essencialmente por considerações técnicas 
ou funcionais. 

2. Os desenhos que importarem em 
realizações de caráter puramente artístico ou 
que não sirvam de modelo para sua 
fabricação industrial. 

3. Aqueles cuja exploração seja necessário 
impedir para proteger a ordem pública, a 
moral e os bons costumes.. 

 

Art. 100. Não é registrável como desenho 
industrial: 

I - o que for contrário à moral e aos bons 
costumes ou que ofenda a honra ou imagem 
de pessoas, ou atente contra liberdade de 
consciência, crença, culto religioso ou idéia 
e sentimentos dignos de respeito e 
veneração; 

II - a forma necessária comum ou vulgar do 
objeto ou, ainda aquela determinada 
essencialmente por considerações técnicas 
ou funcionais. 

 

 

§ 30. 6. - Requisito de proteção: originalidade 

No Protocolo a primeiro requisito é o da originalidade, definida como a qualidade de 
diferir de forma significativa dos Desenhos Industriais conhecidos. 

                                                
459 Newton Silveira, O Direito de Autor no Desenho Industrial, 1982, p. 100.  
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Já segundo o art. 97 do CPI/96, o desenho industrial é considerado original quando dele 
resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores. O 
dispositivo ainda prevê que o resultado visual original poderá ser decorrente da 
combinação de elementos conhecidos 460. 

A “originalidade” tem variada conceituação em Direito da Propriedade Intelectual 461. 
No Direito Autoral, tende a se manifestar como a característica de ser oriunda do 
próprio criador 462, ou novidade subjetiva. Pela definição do CPI/96, assemelha-se à 
distinguibilidade do direito marcário (vide abaixo), ou seja, a possibilidade de ser 
apropriada, já que não está imersa no domínio comum. A fragilidade de tal conceito está 
na extrema proximidade com a noção de novidade, acima definida.  

Diz Newton Silveira:  

(...) a originalidade é condição tanto para a proteção das invenções, quanto das obras 
artísticas, podendo-se dizer que nas obras de arte a originalidade se refere à forma 
considerada em si mesma, enquanto que para os modelos e desenhos industriais a forma 
em si pode não ser original, desde que o seja a sua aplicação, isto é, a originalidade 
neste caso consistiria na associação original de uma determinada forma a um 
determinado produto industrial 463. 

Em Direito Francês, exige-se que o desenho tenha “uma configuração distintiva e 
reconhecível que a diferencie de seus similares” 464. Já a proposta de diretriz da 
Comunidade Européia, em seu art. 3.2, prevê a satisfação do requisito de caráter 

individual, definido como o atributo que faz o observador, numa impressão global, 
determinar que o objeto protegido difere de maneira significativa dos outros desenhos 
utilizados ou publicados no território.  

Tal caráter distintivo, de novo no Direito Francês, terá de ser visível e claramente 

aparente, possibilitando o objeto diferenciar-se dos congêneres seja por uma 
configuração reconhecível, seja por vários efeitos exteriores que lhe empreste 
fisionomia própria (Code de la Propriété Intellectuelle, art. L.511-3).  

À luz de tais parâmetros, entendo que o requisito deva ser entendido como a exigência 
de que o objeto da proteção seja não só novo, ou seja, não contido no estado da arte, 

                                                

460 Na redação da Lei 5.772/71, os requisitos de originalidade e de novidade eram alternativos, e não cumulativos: 
art. 11 - Para os efeitos deste Código, considera-se 1) modelo industrial toda forma plástica que possa servir de tipo 
de fabricação de um produto industrial e ainda se caracterize por nova configuração ornamental; 2) desenho industrial 
toda disposição ou conjunto novo de linhas ou cores que, com fim industrial ou comercial, possa ser aplicado à 
ornamentação de um produto, por qualquer meio manual, mecânico ou químico, singelo ou combinado. Art.12 - Para 
os efeitos deste Código, considera-se ainda modelo ou desenho industrial aquele que, mesmo composto de elementos 
conhecidos, realize combinações originais, dando aos respectivos objetos aspecto geral com características próprias. 

461 Vide verbete em Aurélio Wander Bastos, Dicionário Brasileiro de Propriedade Industrial e Assuntos Conexos. 
Quanto ao conceito relativo aos desenhos industriais, à luz da lei de propriedade industrial anterior, vide Gama 
Cerqueira, Tratado da Propriedade Industrial, vol. I, parte I, 1946, p. 317-319. 

462 Distinguem-se a obra original, ou não copiada (Lucas e Lucas, Traité de la Propriété Litteraire et Artistique, 
Litec, 1994, p.88), da obra originária, qual seja, “a obra primígena”, ou seja, a base de uma derivação.  
463 Newton Silveira, Direito de Autor no Desenho Industrial, 1982, p. 80. 

464 André Bertrand, La Propriété Intellectuelle, Vol. II, Delmas,  
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mas também distintivo em face desta, em grau de distinção comparável ao ato inventivo 
dos modelos de utilidade 465.  

Autores há que entendem haver distinções nesse requisito conforme o setor produtivo e 
o mercado consumidor; assim, para certos produtos, a distinguibilidade deveria ser 
maior, assim como em face de um consumidor mais sofisticado, o impacto do efeito 
estético deveria se afeiçoar a essa característica.  

§ 30.6.(A)Requisito de proteção: novidade 

No Protocolo, reputa-se novo os desenhos que não tenham sido explorados 
publicamente ou tornados acessíveis ao público, no MERCOSUL ou em qualquer outro 
país, por qualquer meio antes da data da solicitação ou da prioridade validamente 
reivindicada. A novidade procedimental também é acolhida, ao se preceituar que não se 
consideram novos para os fins da proteção, os desenhos industriais que tenham sido 
motivo de pedido anterior no país da apresentação, sempre que tal pedido seja acessível 
ao público, ainda que posteriormente. 

Já na lei interna, aplicar-se-ía aos desenhos industriais o mesmo requisito de novidade 
que as patentes de invenção ou modelos de utilidade: “o desenho industrial é 
considerado novo quando não compreendido no estado da técnica”. Na verdade, essa 
novidade – se comparada com as das patentes e modelos de utilidade - tem um caráter 
especial, como também nota Newton Silveira: 

Pode-se falar, assim, em uma novidade relativa, consistindo não na forma abstratamente 
considerada, mas na forma efetivamente utilizada como modelo. 

Lembra ainda o autor:  

A novidade de um modelo ou desenho pode consistir na composição do conjunto, 
mesmo que suas partes sejam conhecidas. Segundo Pouillet, tais criações quando não 
despertam nenhum sentimento estético, satisfazendo apenas ao gosto da moda, somente 
podem ser protegidas pela lei de desenhos e modelos, caso contrário entram no domínio 
da propriedade artística” 466. 

O Ato Normativo 130/97, em seu item 8, menciona que deva constar do pedido de 
registro uma “declaração de divulgação anterior não prejudicial”.  

§ 30.6.(B)Período de graça.  

O Protocolo prevê que não deixam de ser novos os desenhos divulgados dentro dos 6 
(seis) meses que precedam à data da apresentação do pedido ou da prioridade, quando a 
divulgação houver resultado direta ou indiretamente de atos realizados pelo autor ou seu 
sucessor ou de uma deslealdade, descumprimento de contrato ou ato ilícito cometido 
contra algum deles, ou quando a publicação de pedidos foi realizada errônea ou 
indevidamente pela Oficina de Propriedade Industrial. 

                                                

465 Será o duplo requisito de novidade e originalidade compatível com o art. 25.1 do TRIPs, que usa uma partícula 
“ou” entre as duas exigências? O exemplo da legislação européia e da americana parece indicar que sim. Vide Carlos 
Correa, Acuerdo TRIPs, Ed. Ciudad Argentina, 1996, p. 119 e seguintes.  

466 Direito do Autor no Desenho Industrial, ed. 1982, pp. 65. 
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Também na lei brasileira, considera-se excluído do estado da técnica o desenho 
industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os cento e oitenta dias que precederem 
a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida durante os doze meses 
que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de registro pelo criador 
do desenho; ou pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de 
publicação oficial do pedido de registro sem o consentimento do inventor, baseado em 
informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou ainda por 
terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do criador ou em 
decorrência de atos por este realizados.  

Apura-se também o estado da técnica levando em conta os princípios da prioridade. 

§ 30.6.(C)Requisito de proteção: suscetibilidade de industrialização 

A falta de aplicação industrial é mais uma vez invocada pelo Protocolo para excluir a 
registrabilidade dos desenhos industriais. O art. 98 do CPI/96 exclui da proteção por 
registro de desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico. Assim, para 
a proteção do desenho, se propõe o requisito similar ao da utilidade industrial, incidente 
esta sobre as demandas de patentes. Mais ainda, não se protegerá sob esse título a obra 
única, não adequada à reprodução industrial, ou aquela em que o efeito estético seja 
principal, e não acessório. Na verdade, é esse o critério relevante; um affiche 
reproduzido às dezenas de milhões não deixará de ser obra de arte gráfica.  

Diz Newton Silveira: 

Caso determinada criação de forma tenha caráter puramente artístico, não poderá ser 
objeto de uma patente de modelo ou desenho industrial, face ao disposto na letra “b” do 
art. 13 do Código da Propriedade Industrial. Por outro lado, se carecer de valor artístico, 
não poderá ser tutelada pela lei de direitos de autor. 

 

Protocolo CPI/96 

ARTIGO 8° Requisitos de Proteção 

1. Originalidade: Diferir de forma 
significativa dos Desenhos Industriais 
conhecidos. 

 

Art. 97. O desenho industrial é considerado 
original quando dele resulte uma 
configuração visual distintiva, em relação a 
outros objetos anteriores. 

Parágrafo único. O resultado visual original 
poderá ser decorrente da combinação de 
elementos conhecidos. 

 

1.1. Não são novos os desenhos que tenham 
sido explorados publicamente ou tornados 
acessíveis ao público, no MERCOSUL ou 
em qualquer outro país, por qualquer meio 
antes da data da solicitação ou da prioridade 
validamente reivindicada. 

1.2. Não se consideram novos para os fins da 
proteção, os desenhos industriais que tenham 
sido motivo de pedido anterior no país da 

Art. 96. O desenho industrial é considerado 
novo quando não compreendido no estado da 
técnica. 

§ 1º. O estado da técnica é constituído por 
tudo aquilo tornado acessível ao público- 
antes da data de depósito do pedido, no 
Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer 
outro meio, ressalvado o disposto no § 3º 
deste artigo e no art. 99. 
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apresentação, sempre que tal pedido seja 
acessível ao público, ainda que 
posteriormente. 

1.3. Não se reputam conhecidos os desenhos 
divulgados dentro dos 6 (seis) meses que 
precedam à data da apresentação do pedido 
ou da prioridade, nas seguintes condições: 

a) Sempre que tal divulgação houver 
resultado direta ou indiretamente de atos 
realizados pelo autor ou seu sucessor ou de 
uma deslealdade, descumprimento de 
contrato ou ato ilícito cometido contra algum 
deles. 

b) A publicação de pedidos realizada errônea 
ou indevidamente pela Oficina de 
Propriedade Industrial. 

 

§ 2º. Para aferição unicamente da novidade, 
o conteúdo completo de pedido de patente 
ou de registro depositado no Brasil, e ainda 
não publicado, será considerado como 
incluído no estado da técnica a partir da data 
de depósito, ou da prioridade reivindicada, 
desde que venha a ser publicado, mesmo que 
subseqüentemente. 

§ 3º. Não será considerado como incluído no 
estado da técnica o desenho industrial cuja 
divulgação tenha ocorrido durante os 180 
(cento e oitenta) dias que precederem a data 
do depósito ou a da prioridade reivindicada, 
se promovida nas situações previstas nos 
incisos I a III do art. 12. 

 

2. Aplicação Industrial. 

 

Art. 98. Não se considera desenho industrial 
qualquer obra de caráter puramente artístico. 

 

 

§ 30.6.(D)Superposição de Regimes de Proteção 

O Protocolo enfatiza que a proteção conferida ao Desenho Industrial não afeta a 
proteção que possa merecer o desenho conforme outros regimes de proteção da 
Propriedade Intelectual. O regime será, com toda probabilidade, o autoral.  

O ponto não é tão claro na legislação nacional brasileira. No regime brasileiro, entendia-
se que a proteção pela patente de desenho industrial pode ser cumulativa, em certos 
aspectos, com a do direito autoral sobre a inserção estética que lhe dá origem 467.  

No regime da Lei 9.610/98, porém, suscitam-se dúvidas quanto à dupla proteção, eis 
que suprimida da lista de obras protegidas do art. 7º da nova lei o que constava do art. 6º, 
inciso XI da Lei 9.610/98, que a precedeu, qual seja: “obras de arte aplicada, desde que 
seu valor artístico possa dissociar-se do caráter industrial do objeto a que estiverem 
sobrepostas”. De outro lado, pode argüir que, sendo a lista exemplificativa, a supressão 
do dispositivo que tratava especificamente de obras de arte aplicada não as exclui do 
âmbito autoral 468. 

Newton Silveira, autor da obra mais precisa e elaborada sobre a questão, mantém que, 
não obstante a alteração das duas leis – autoral e de propriedade industrial – permanece 
a possibilidade de dupla proteção. Assim, ainda seriam absolutamente aplicáveis suas 
ponderações de 1982: 

                                                

467 Newton Silveira, Direito do autor no desenho industrial, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1982. Chaves, 
Antonio, Obras de arte aplicada a industria; desenhos ou modelos, Jurisprudência Brasileira, vol. 95 p 13 a 24 1985. 

468 Por exemplo, é o que afirma José Carlos Costa Netto, Direito Autoral no Brasil, Ed. FTD, 1998, p. 96.  
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Destacando-se o valor artístico do caráter industrial do objeto, tais obras de arte aplicada 
encontram proteção autoral face aos expressos termos do art. 6º, nº XI, da Lei 5.988, de 
1973. Qualquer utilização de tais criações depende de autorização do autor, a quem 
compete o direito exclusivo sobre as mesmas, na forma dos arts. 29 e 30 da mesma lei, 
não importando a intenção do autor, o destino da obra ou a quantidade de exemplares 
em que seja reproduzida. 469 

Há que se consultar, igualmente, o que se pondera a seguir quanto a proteção às marcas 
tridimensionais, que pode incidir sobre objetos em tudo análogos aos desenhos 
industriais, ainda que sob uma função inteiramente diversa.  

Note-se que a proteção de dos desenhos industriais é, em direito comparado, a mais 
polimorfa de todos os direitos de propriedade intelectual. Proteção por regime similar 
aos das patentes, pelo direito autoral por formas mistas e cumulativas, há de tudo nas 
várias legislações nacionais. O certo é que, à luz do art. 25.1 do TRIPs, deverá sempre 
haver algum tipo de proteção.  

 

Protocolo CPI/96 

ARTIGO 6° Superposição de Regimes de 
Proteção 

 A proteção conferida ao Desenho Industrial 
não afeta a proteção que possa merecer o 
desenho conforme outros regimes de 
proteção da Propriedade Intelectual. 

 

 

 

§ 30.6.(E)Conteúdo e limites 

Quanto ao conteúdo da proteção do registro de desenhos industriais, prescreve TRIPs: 

 Art. 26 - 1 - 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. 

Essencial é se ter em mente que a proteção é ao dado ornamental do produto, e não a 
qualquer funcionalidade; assim, ainda que as imagens e especificações do desenho 
indiquem um produto inteiro, a propriedade não abrange a utilidade industrial do 
produto, mas só a feição estética. Quando comparando produtos para apuração de 
eventual contrafação, a consulta ao estado da técnica e a avaliação das diferenças de 
cada um dos produtos contrastantes em face daquela é um método logicamente 
indicado.  

Pelo Protocolo, o titular de um Desenho Industrial protegido terá o direito de impedir 
que terceiros, sem seu consentimento, fabriquem, vendam ou importem artigos que 
ostentem ou incorporem um desenho que seja uma cópia, ou fundamentalmente uma 
cópia, do desenho protegido, quando esses atos se realizem com fins comerciais. Numa 

                                                
469 Op. cit., p. 137.  
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das características mais notáveis, o Protocolo não prevê proteção penal, embora exija, 
em seu artigo 19º, que os Estados Partes comprometem-se a prever em suas legislações 
medidas judiciais efetivas e eficazes contra qualquer infração aos direitos relativos aos 
Desenhos Industriais. entre outras, ações em matéria civil e penal e medidas cautelares. 

Para o direito brasileiro, no âmbito civil, o desenho industrial confere ao seu titular o 
direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, 
vender ou importar com estes propósitos o desenho objeto de registro; o titular do 
registro ainda pode impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos 
referidos. 

Já pelo art. 187 do CPI/96, é crime fabricar, sem autorização do titular, produto que 
incorpore desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em 
erro ou confusão. Assim, a reprodução completa se presume violação, enquanto que – 
para se considerar a existência de violação penal no caso de simples imitação, há que se 
comprovar a confusão real ou potencial, levando-se em conta, neste último caso, o 
consumidor a que se destina o produto contendo o design.  

A proteção não se resume à imagem ou forma do desenho, pois também comete crime 
contra registro de desenho industrial quem exporta, vende, expõe ou oferece à venda, 
tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, objeto que 
incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa 
induzir em erro ou confusão. 

Com a densidade de sempre, diz Gama Cerqueira: 

"A lei pune não apenas a reprodução integral do desenho ou modelo patenteado, isto é, a 
sua cópia servil, mas, ainda, a reprodução parcial, desde que tenha por objeto seus 
elementos característicos. A reprodução parcial pode consistir, também, na imitação do 
desenho ou modelo patenteado (...) 

"As condições elementares dos crimes contra os desenhos e modelos industriais são as 
mesmas dos crimes contra os privilégios de invenção, de que tratamos anteriormente: a) 
existência de uma patente válida; e b) um fato material que constitua ofensa ao direito 
do concessionário da patente. 

"No caso de reprodução, pouco importa o meio ou processo empregado pelo infrator. 
Não excluem também o crime as diferenças mais ou menos numerosas entre o desenho 
ou modelo legítimo e o contrafeito, destinando-se essas diferenças, quase sempre, a 
mascarar a contrafação. Do mesmo modo, não constitui condição essencial do crime a 
possibilidade de confusão entre o desenho ou modelo contrafeito e o patenteado, se bem 
que essa circunstância concorra para melhor caracterização do delito". 470 

Já José Carlos Tinoco Soares lembra que:  

 "desde que haja a possibilidade de indução a erro ou confusão, quer seja pela 
reprodução integral, parcial, quer pela imitação do desenho industrial registrado, o 
crime se realiza e se consuma" 471. 

O Protocolo exclui do alcance do registro os atos realizados no âmbito privado e com 
fins não comerciais, sempre que não prejudiquem significativamente o interesse 
econômico do titular; e os com fins de experimentação, ensino ou investigação, 
exclusivamente. 

                                                
470 João da Gama Cerqueira, in "Tratado da Propriedade Industrial", 2ª ed., vol. 1, "Revista dos Tribunais", pp. 711-
713. 

471 José Carlos Tinoco Soares, Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos, ed. 1997, p.280. 
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Também no direito brasileiro, a proteção do desenho não se aplica aos atos praticados 
por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que 
não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular do registro; aos atos praticados 
por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou 
pesquisas científicas, tecnológicas ou ornamentais 472; e a produto fabricado de acordo 
com o desenho registrado que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo 
titular do registro ou com seu consentimento. 

Na lei brasileira, igualmente se aplicam as disposições relativas ao usuário anterior. Mas 
não há licença obrigatória de desenho industrial (art. 121 do CPI/96).  

 

Protocolo CPI/96 

ARTIGO 11º Direitos Provenientes do 
Registro 

 O titular de um Desenho Industrial 
protegido terá o direito de impedir que 
terceiros, sem seu consentimento, fabriquem, 
vendam ou importem artigos que ostentem 
ou incorporem um desenho que seja uma 
cópia, ou fundamentalmente uma cópia, do 
desenho protegido, quando esses atos se 
realizem com fins comerciais. 

 

Art. 109. A propriedade do desenho 
industrial adquire-se pelo registro 
validamente concedido. 

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do 
desenho industrial, no que couber, as 
disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV 
do art. 43. 

Art. 42. A patente confere ao seu titular o 
direito de impedir terceiro, sem o seu 
consentimento, de produzir, usar, colocar à 
venda, vender ou importar com estes 
propósitos: 

I - produto objeto de patente; 

II - processo ou produto obtido diretamente 
por processo patenteado. 

§ 1º. Ao titular da patente e assegurado ainda 
o direito de impedir que terceiros contribuam 
para que outros pratiquem os atos referidos 
neste artigo. 

§ 2º. Ocorrerá violação de direito da patente 
de processo, a que se refere o inciso II, 
quando o possuidor ou proprietário não 
comprovar, mediante determinação judicial 
específica, que o seu produto foi obtido por 
processo de fabricação diverso daquele 
protegido pela patente. 

Art. 187. Fabricar, sem autorização do 
titular, produto que incorpore desenho 
industrial registrado, ou imitação substancial 
que possa induzir em erro ou confusão. 

                                                

472 E não só quanto aos aspectos funcionais do artefato industrial ao qual o ornamento se aplica. Essa é a 
interpretação compatível com os princípios constitucionais pertinentes.  
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Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) 
ano, ou multa. 

Art. 188. Comete crime contra registro de 
desenho industrial quem: 

I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, 
tem em estoque, oculta ou recebe, para 
utilização com fins econômicos, objeto que 
incorpore ilicitamente desenho industrial 
registrado, ou imitação substancial que possa 
induzir em erro ou confusão; ou 

II - importa produto que incorpore desenho 
industrial registrado no País, ou imitação 
substancial que possa induzir em erro ou 
confusão, para os fins previstos no inciso 
anterior, e que não tenha sido colocado no 
mercado extremo diretamente pelo titular ou 
com seu consentimento. 

 

ARTIGO 12º Exceções aos Direitos 
Conferidos 

 Os direitos conferidos ao titular do registro 
de Desenho Industrial não alcançam os atos 
realizados: 

a) no âmbito privado e com fins não 
comerciais, sempre que não prejudiquem 
significativamente o interesse econômico do 
titular; 

b) com fins de experimentação, ensino ou 
investigação, exclusivamente. 

 

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se 
aplica: 

I - aos atos praticados por terceiros não 
autorizados, em caráter privado e sem 
finalidade comercial, desde que não 
acarretem prejuízo ao interesse econômico 
do titular da patente; 

II - aos atos praticados por terceiros não 
autorizados, com finalidade experimental, 
relacionados a estudos ou pesquisas 
científicas ou tecnológicas; 

 

 

§ 30.6.(F)Exaustão de direitos dos desenhos industriais 

O Protocolo dispõe que a proteção de um Desenho Industrial em um dos Estados Partes 
não poderá impedir a livre circulação dos artigos que ostentem ou incorporem o mesmo 
desenho depois que tenham sido introduzidos legitimamente no comércio de qualquer 

dos Estados Partes do MERCOSUL, pelo titular ou com seu consentimento. 

Assim, mantém o princípio da lei nacional em vigor, apenas – razoavelmente – 
entendendo que a exaustão seja regional e não nacional; como, aliás indicamos como 
norma necessária.  

Fato extremamente relevante é que cabe exaustão internacional de direitos no caso de 
desenhos industriais. A lei considera criminoso quem importa produto que incorpore 
desenho industrial registrado no País, ou imitação substancial que possa induzir em erro 
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ou confusão, para os fins de exportar, vender, expor ou oferecer à venda, manter em 
estoque, ocultar ou receber, para utilização com fins econômicos.  

Mas isso só se dá – para fins penais – se o produto em questão não tiver sido colocado 
no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento 

  

Protocolo CPI/96 

ARTIGO 13º Exaustão do Direito 

 A proteção de um Desenho Industrial em 
um dos Estados Partes não poderá impedir a 
livre circulação dos artigos que ostentem ou 
incorporem o mesmo desenho depois que 
tenham sido introduzidos legitimamente no 
comércio de qualquer dos Estados Partes do 
MERCOSUL, pelo titular ou com seu 
consentimento. 

 

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se 
aplica: 

 (...) IV - a produto fabricado de acordo com 
patente de processo ou de produto que tiver 
sido colocado no mercado interno 
diretamente pelo titular da patente ou com 
seu consentimento; 

Art. 188. Comete crime contra registro de 
desenho industrial quem: 

II - importa produto que incorpore desenho 
industrial registrado no País, ou imitação 
substancial que possa induzir em erro ou 
confusão, para os fins previstos no inciso 
anterior, e que não tenha sido colocado no 

mercado extremo diretamente pelo titular 
ou com seu consentimento. 

 

§ 30.6.(G)Vigência  

O Protocolo garante ao registro uma duração mínima de 10 anos a partir do pedido, 
devendo os Estados Partes realizar esforços no sentido de prever em suas legislações, no 
mínimo, uma renovação de cinco anos. 

Na lei nacional brasileira, o registro vigorará pelo prazo de dez anos contados da data do 
depósito prorrogável por três períodos sucessivos de cinco anos cada. O pedido de 
prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, 
instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição. Se o pedido de 
prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência do registro, o titular 
poderá fazê-lo nos cento e oitenta dias subseqüentes mediante o pagamento de 
retribuição adicional. 

O registro está sujeito a retribuições qüinqüenais, inclusive no caso de prorrogação, com 
direito de restauração no caso de atraso.  

 

Protocolo CPI/96 

ARTIGO 14º Vigência, Prazo do Registro e 
Renovação (Prorrogação) 

1. O registro terá uma duração mínima de 10 
anos a partir do pedido. 

Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 
10 (dez) anos contados da data do depósito 
prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos 
de 5 (cinco) anos cada. 
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2. Os Estados Partes comprometem-se a 
realizar esforços no sentido de prever em 
suas legislações, no mínimo, uma renovação 
de cinco anos. 

 

 

§ 30.6.(H)Extinção 

O Protocolo prevê que o registro se extingue no vencimento do prazo de sua vigência, , 
no caso de renúncia do titular, sem prejuízo dos direitos de terceiros. Optativamente, se 
as legislações dos Estados Partes o prevejam, na falta de pagamento de taxas para a 
manutenção do direito e na a falta de manutenção de procurador no país, ou de 
domicílio constituído, quando se tratar de titular não residente. 

No direito brasileiro, o efeito do registro do desenho industrial extingue-se seja pela 
expiração do prazo de vigência; pela renúncia de seu titular; pela falta de pagamento da 
retribuição qüinqüenal; ou pela inobservância da regra de que o titular domiciliado no 
exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado 
no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para 
receber citações.  

Como preceitua a Convenção de Paris: 

Art. 5o 

B. - A proteção dos desenhos industriais não caducará por falta de exploração nem por 
introdução de objetos semelhantes aos que estão protegidos. 

Já o registro concedido a quem não é autor pode ser objeto, alternativamente, de 
reivindicação e adjudicação do registro. 

§ 30.6.(I)Nulidade 

O Protocolo prevê que a ação de nulidade de um registro de Desenho Industrial não 

prescreverá quando houver sido obtido de má-fé, nos casos de descumprimento dos 
requisitos de fundo. Ou seja, a regra é que até o fim do registro, e depois, em efeito 
declaratório, poder-se-á propor a ação judicial pertinente 

Para o instrumento regional, a nulidade poderá ser promovida por via administrativa ou 
judicial conforme o caso. A nulidade poderá ser deduzida administrativamente quando o 
registro houver sido obtido com descumprimento dos requisitos de novidade, 
originalidade ou aplicação industrial, ou no caso em que o registro tenha sido obtido de 
má-fé - quando a legislação de algum Estado Parte assim o preveja. Este procedimento 
administrativo iniciar-se-á de ofício ou a pedido de qualquer pessoa interessada, e não 
se resolverá a nulidade sem oferecer oportunidade de defesa ao titular, e será promovido 
dentro de prazo, no mínimo de dois anos, a partir da data de concessão do registro. 

Na lei brasileira, judicialmente, a nulidade poderá ser argüida a qualquer tempo da 
duração do direito, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse, assim 
como, a qualquer tempo, como matéria de defesa. O juiz poderá preventiva ou 
incidentalmente determinar a suspensão dos efeitos d o registro, atendidos os requisitos 
processuais próprios. 
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O procedimento administrativo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante 
requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 5 anos contados 
da concessão do registro, ou a qualquer tempo, no caso de exame solicitado pelo próprio 
titular. O requerimento ou a instauração de ofício suspenderá os efeitos da concessão do 
registro se apresentada ou publicada no prazo de sessenta dias da concessão.  

Obviamente, se há legitimidade genérica para instaurar a nulidade, há direito de petição 
dos que seriam legitimados para apresentar subsídios e informações no caso de 
procedimento de exame suscitado pelo titular, por terceiros, ou ex officio. Em qualquer 
caso, o titular será intimado para se manifestar no prazo de sessenta dias contados da 
data da publicação; havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo 
anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem 
no prazo comum de sessenta dias. Ao fim deste prazo, mesmo que não apresentadas as 
manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a 
instância administrativa. Tal procedimento de nulidade prosseguirá ainda que extinto o 
registro. 

Tanto no Protocolo, quanto na legislação nacional, o registro concedido a quem não é 
autor pode ser objeto, alternativamente, de reivindicação e adjudicação do registro. 

 

Protocolo CPI/96 

ARTIGO 16º Extinção do Registro. Causas 

1. Vencimento do prazo de vigência do 
registro. 

2. No caso em que as legislações dos 
Estados Partes prevejam o pagamento de 
taxas para a manutenção do direito, a falta 
do pagamento das mesmas. 

3. Renúncia do titular, sem prejuízo dos 
direitos de terceiros. 

4. No caso em que as legislações dos 
Estados Partes assim o prevejam, a falta de 
manutenção de procurador no país, ou de 
domicílio constituído, quando se tratar de 
titular não residente. 

 

Art. 119. O registro extingue-se: 

I - pela expiração do prazo de vigência; 

II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o 
direito de terceiros; 

III - pela falta de pagamento da retribuição 
prevista nos arts. 108 e 120; ou 

IV - pela inobservância do disposto no art. 
217. 

 

ARTIGO 17º Nulidade do Registro 

1. A ação de nulidade de um registro de 
Desenho Industrial não prescreverá: 

a) quando houver sido obtido de má-fé. 

b) nos casos de descumprimento dos 
requisitos de fundo. 

2. A nulidade poderá ser promovida por via 
administrativa ou judicial conforme o caso. 

Art. 112. É nulo o registro concedido em 
desacordo com as disposições desta Lei. 

§ 1º. A nulidade do registro produzirá efeitos 
a partir da data do depósito do pedido. 

§ 2º. No caso de inobservância do disposto 
no art. 94, o autor poderá, alternativamente, 
reivindicar a adjudicação do registro. 
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3. A nulidade poderá ser deduzida 
administrativamente quando o registro 
houver sido obtido com descumprimento dos 
requisitos de fundo (Arts. 5°, 8° e 9° do 
presente Protocolo) ou no caso em que o 
registro tenha sido obtido de má-fé quando a 
legislação de algum Estado Parte assim o 
preveja. 

3.1. O procedimento administrativo iniciar-
se-á de ofício ou a pedido de qualquer 
pessoa interessada, e não se resolverá a 
nulidade sem oferecer oportunidade de 
defesa ao titular. 

3.2. O procedimento administrativo poderá 
ser promovido dentro de prazo, no mínimo 
de dois anos, a partir da data de concessão 
do registro. 

ARTIGO 18º Reivindicação do Direito 

 Os Estados Partes comprometem-se a prever 
em suas legislações a possibilidade de que o 
autor de um desenho industrial ou seus 
sucessores legítimos tenham ação 
adjudicatória para recuperar a titularidade de 
um registro efetuado dolosamente por quem 
não fora seu autor. 

 

§ 2º. No caso de inobservância do disposto 
no art. 94, o autor poderá, alternativamente, 
reivindicar a adjudicação do registro. 

 

 

§ 30.6.(J)Exame de mérito  

Todo o exame de mérito dos desenhos industriais fica diferido até o momento que o 
próprio titular ou terceiros o requeiram. Como diz a lei, o titular do desenho industrial 
poderá requerer o exame do objeto do registro, a qualquer tempo da vigência, quanto 
aos aspectos de novidade e de originalidade; o INPI emitirá parecer de mérito, que, se 
concluir pela ausência de pelo menos um dos requisitos de originalidade, novidade ou 
aplicação industrial, servirá de fundamento para instauração de ofício de processo de 
nulidade do registro. 

O Protocolo não versa sobre a característica do regime brasileiro, segundo a qual todo o 
exame de mérito dos desenhos industriais fica diferido até o momento que o próprio 
titular ou terceiros o requeiram.  

Como diz a lei, o titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do 
registro, a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de 
originalidade; o INPI emitirá parecer de mérito, que, se concluir pela ausência de pelo 
menos um dos requisitos de originalidade, novidade ou aplicação industrial, servirá de 
fundamento para instauração de ofício de processo de nulidade do registro. 



231 

§ 30.6.(K)Conclusão 

Não se notam, como demonstrado razões de direito ou de interesse nacional que impeça 
a aprovação do Protocolo como lei nacional; a única motivação para retardar ou denegar 
tal incorporação será de cunho meramente corporativo.  



232 

§ 30. 7. - Protocolo de Harmonização de Normas Sobre Propriedade Intelectual no 
Mercosul em Matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de 
Origem 

Adequadamente, o Protocolo foi concebido como ato internacional sujeito à aprovação 
do Congresso Nacional brasileiro. Como já antecipado, tal protocolo foi rejeitado pelo 
Congresso Nacional brasileiro  

Como ocorre com o Protocolo de Desenhos Industriais, esse também trata de matéria de 
direito substantivo, e constitui-se num acordo de direitos mínimos – nada afeta as regras 
da Convenção de Paris e do Acordo TRIPs, e só supera as normas nacionais no que 
conceder mais direitos ao beneficiários do Mercosul, ainda que garantindo o tratamento 
nacional. O protocolo diminui as exigências de tradução e outras formalidades, no que 
apenas marginalmente pode diferenciar-se do tratamento já vigente no Brasil.  

Vejamos, abaixo, a regras substantivas de maior relevância.  

§ 30.7.(A)Definição de marca 

Pelo Protocolo, será registrável como marca qualquer signo que seja suscetível de 
distinguir no comércio produtos ou serviços, sendo possível a qualquer Estado Parte 
exigir, como condição de registro, que o signo seja visualmente perceptível.  

O Art. 122 da Lei 9.279/96 define o que é a marca registrável pela lei brasileira: 

a) é o signo suscetível de representação visual; vale dizer, não serão dignos da 
proteção os signos olfativos e outros “não suscetíveis de representação 
gráfica” 473.  

b) destinado a distinguir produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de 
origem diversa 474. 

Assim, na lei interna marca é o sinal visualmente representado, que é configurado para 

o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços. Símbolo voltado a um 
fim, sua existência fáctica depende da presença destes dois requisitos: capacidade de 
simbolizar, e capacidade de indicar uma origem específica, sem confundir o destinatário 
do processo de comunicação em que se insere: o consumidor. Sua proteção jurídica 
depende de um fator a mais: a apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um 
símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco, em face do objeto simbolizado. 

Um das inovações da Lei 9.279/96 – não mencionada nem proibida pelo Protocolo - é 
admitir a marca tridimensional. Assim, com os cuidados abaixo indicados quanto à 

                                                

473 Apenas uma medida de quão é imperfeita a definição: os signos musicais são plenamente representados 
graficamente pela notação padrão; pela definição, poderiam ser objeto de registro. Vide Mauricio Lopes de Oliveira, 
A Imprecisão na Deflnição Legal de Marca, Revista da ABPI, Nº 38 - Jan. /Fev. 1999. No entanto, a exigência da 
visualidade é de reserva legal, e só pode ser alargada por mudança legislativa explícita – propriedades são numerus 
clausus, inclusive por força das limitações constitucionais.  

474 A noção de distinção entre produtos idênticos e afins substitui, na Lei 9.279/96, o apelo à classe de atividades. A 
doutrina e a jurisprudência têm repetido que a classe é apenas um instrumento de administração marcária - um 
método de arquivamento e recuperação para efeitos de busca de anterioridades e colidências. 
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irregistrabilidade concernente à forma e envoltório dos produtos, cabível no Direito 
Brasileiro vigente a marca tridimensional 475. 

Por opção do legislador 476, excluem-se do registro as marcas sonoras 477, as aromáticas 
478e gustativas. Até agora, nunca foram admitidas à proteção no Brasil, embora sejam 
admitidas em outros sistemas jurídicos. 

§ 30.7.(B)Tipos de marcas 

O Protocolo impõe aos Estados que protejam as marcas de serviço e as marcas coletivas 
e faculta proteção para as marcas de certificação.  

Segundo o art. 123 da Lei. 9.279/96, existem em primeiro lugar as marcas de produto ou 
serviço: são as usadas para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante 
ou afim de origem diversa. A Lei 9.279/96 também define as marcas de certificação e as 
marcas coletivas. Vejamos o que são tais categorias. 

Marcas de certificação são as usadas para atestar a conformidade de um produto ou 
serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, especialmente quanto à 
qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. A previsão, 
introduzida na legislação de propriedade industrial pela Lei 9.279/96, já existia, ao nível 
regulamentar, na área de normalização e qualidade industrial, inclusive como prática do 
setor privado. 

A marca de certificação não é um método de diferenciação entre produtos ou serviços 
semelhantes, mas sim um meio de informar ao público que o objeto distinguido se 
conforma a normas ou padrões específicos, por exemplo as normas baixadas pelos 
órgãos oficiais de controle de qualidade. 

Por fim, há as marcas coletivas, usadas para identificar produtos ou serviços provindos 
de membros de uma determinada entidade. A origem designada pela marca é coletiva, 
vale dizer, o empresário titular da atividade originária é um dos membros de uma 
coletividade, como, por exemplo, uma cooperativa. 

A marca coletiva, prevista na Convenção de Paris, art.VII bis, é o sinal distintivo, 
visualmente perceptível, destinado a distinguir produto ou serviço de outro idêntico, 
semelhante ou afim, tendo por origem atividade empresarial diversa - como no caso da 
marca específica - mas esta origem é coletiva, vale dizer, o empresário titular da 

                                                

475 José Roberto D’Affonseca Gusmão, Revista da ABPI, XIV Seminário Nacional de Propriedade Industrial, Anais 
de 1994. Lucas Rocha Furtado, Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro, Brasília, 1996, p. 108. Vide, 
em particular, Marca Tridimensional, Agora uma Realidade, José Carlos Tinoco Soares, Revista da ABPI 22 (1996).  

476 A vedação dos signos sonoros e olfativos está no Art.124, inciso XII.  
477 Vide Michael B. Sapherstein, The Trademark Registrability of the Harley-Davidson Roar: A Multimedia 
Analysis 1998 B.C. Intell. Prop. & Tech. F.101101: “In 1950, NBC successfully registered the musical notes G, E, C 
played on chimes as a trademark for its radio broadcasting services. Other aural trademarks include the MGM lion's 
roar, the song "Sweet Georgia Brown" for the Harlem Globetrotters basketball team (..) Despite the successful 
registration of trademarks in sounds, the PTO reports that only 23 of the more than 729,000 trademarks in force in the 
United States are sounds. And, since 1946, there have only been 71 applications to register sounds as trademarks or 
service marks”. 

478 Shapherstein, op. Cit.: “For example, in 1990, the PTO approved the registration of scents in cases where the 
fragrance identified or distinguished a certain type of product”.  
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atividade originária é um dos membros de uma coletividade, como, por exemplo, uma 
cooperativa. 

A marca coletiva e a de certificação compartilham com a marca específica sua natureza 
de sinal distintivo, mas têm todas elas finalidades distintas. Têm elas o mesmo 
tratamento jurídico básico, com as diferenças que derivam de suas características 
singulares. 

Distinguem-se, por fim, as marcas nominativas, ou constituídas de elementos verbais; a 
figurativa, integrada por imagens, desenhos, etc; e a mista 479.  

§ 30.7.(C)O que pode ser marca 

No Protocolo, inclui-se uma definição do que pode ser marca: poderão consistir, entre 
outros, em palavras de fantasia, nomes, pseudônimos, "slogans" comerciais, letras, 
cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampas, orlas, linhas e 
franjas, combinações e disposições de cores, e a forma dos produtos, suas embalagens 
ou acondicionamentos, ou dos meios ou locais de venda dos produtos ou serviços.  

Assim, além de compreender as marcas consistentes na forma externa dos produtos, se 
distintiva, o Protocolo parece mencionar algo como o título de estabelecimento do 
direito brasileiro; parte do que afirmativamente define como marca pode ser rejeitado 
com base nos critérios de irregistrabilidade, que serão vistos mais adiante.  

O direito brasileiro não exemplifica quais signos podem ser registráveis. Todos os 
signos visuais podem ser marcas, desde que atendam as noções de distintividade, 
veracidade e de novidade relativa. Tais requisitos são, simultaneamente, de ordem 
jurídica e prática:  

“Contudo, no caso das marcas, nem tudo que não é expressamente proibido pode ser 
registrado como marca. Esta particularidade decorre das funções que a marca deve 
exercer no mercado. Já nos diz o artigo 122 da nova lei que são suscetíveis de registro 
como marca os sinais distintivos. Portanto, os sinais que, de fato, não forem capazes de 
distinguir, tais como aqueles excessivamente complexos ou longos, ou por presunção 
legal, tais como os sinais sonoros, não são registráveis.” 480 

§ 30.7.(D)Indicações como marcas 

Pelo Protocolo, as marcas poderão consistir em indicações geográficas nacionais ou 
estrangeiras, sempre que não constituam indicações de procedência ou uma 
denominação de origem conforme definido no mesmo Protocolo. O mesmo ocorre na lei 
nacional.  

§ 30.7.(E)Licitude das marcas: princípio da independência 

O Protocolo especifica que a natureza do produto ou serviço ao qual a marca haverá de 
aplicar-se não será, em nenhuma hipótese, obstáculo para o registro.  

                                                

479 Maurício Lopes de Oliveira, A Proteção In Genere da Marca Figurativa, Revista da ABPI, Nº 34 - Mai. /Jun. 
1998. 

480 Gustavo S. Leonardos, A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob 
a Lei 9.279/96. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI Anais do XVII Seminário 
Nacional de Propriedade Intelectual, 1997. 
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Não se tem disposiÇão de igual teor na lei interna. No entanto, mesmo no idreito interno 
sempre se entendeu que a licitude das marcas não tem relação com os produtos sobre os 
quais a marca e aposta. Vige, impositivo, o princípio da independência da marcas em 

face dos produtos e dos serviços (CUP, art. 7º.) 481.  

 

Protocolo CPI/96 

Artigo 5 

Definição de Marca 

1) Os Estados Partes reconhecerão como 
marca para efeitos de seu registro qualquer 
signo que seja suscetível de distinguir no 
comércio produtos ou serviços.  

2) Qualquer Estado Parte poderá exigir, 
como condição de registro, que o signo seja 
visualmente perceptível.  

3) Os Estados Partes protegerão as marcas 
de serviço e as marcas coletivas e poderão, 
igualmente, prever proteção para as marcas 
de certificação.  

4) A natureza do produto ou serviço ao qual 
a marca haverá de aplicar-se não será, em 
nenhuma hipótese, obstáculo para o registro.  

Artigo 6 

Signos Considerados como Marcas 

1) As marcas poderão consistir, entre outros, 
em palavras de fantasia, nomes, 
pseudônimos, "slogans" comerciais, letras, 
cifras, monogramas, figuras, retratos, 
etiquetas, escudos, estampas, orlas, linhas e 
franjas, combinações e disposições de cores, 
e a forma dos produtos, suas embalagens ou 
acondicionamentos, ou dos meios ou locais 
de venda dos produtos ou serviços.  

2) As marcas poderão consistir em 
indicações geográficas nacionais ou 
estrangeiras, sempre que não constituam 
indicações de procedência ou uma 
denominação de origem conforme definido 
nos artigos 19 e 20 deste Protocolo. 
  

Art. 122. São suscetíveis de registro como 
marca os sinais distintivos visualmente 
perceptíveis, não compreendidos nas 
proibições legais. 

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, 
considera-se: 

I - marca de produto ou serviço: aquela 
usada para distinguir produto ou serviço de 
outro idêntico, semelhante ou afim, de 
origem diversa; 

II - marca de certificação: aquela usada para 
atestar a conformidade de um produto ou 
serviço com determinadas normas ou 
especificações técnicas, notadamente quanto 
à qualidade, natureza, material utilizado e 
metodologia empregada; e 

III - marca coletiva: aquela usada para 
identificar produtos ou serviços provindos de 
membros de uma determinada entidade. 

 

 

                                                

481 Idem, 4a 4a. Ed., no. 888. Bodenhausen, Guide to the paris Convention, p. 128.  
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§ 30.7.(F)Condições subjetivas de registrabilidade 

O Protocolo coloca como elemento a ser harmonizado a legitimidade pessoas físicas ou 
jurídicas de direito público ou de direito privado que tenham legítimo interesse. 

A lei nacional qualifica tal legítimo interesse de uma forma bem específica. Apesar de 
ter abolido a vinculação da marca ao estabelecimento, a legislação marcária passou a 
exigir certos requisitos de veracidade para concessão do título, especialmente a 
pertinência entre a classe de atividades e o objeto de atuação do requerente da proteção.  

Pelo art. 128 do CPI/96, “podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou 
jurídicas de direito público ou de direito privado. As pessoas de direito privado só 
podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente 
de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente”. O 
requisito é de legitimidade ad adquirendum. Somente as pessoas listadas no art. 128 têm 
legitimidade para obter o registro de marca. 

 

Protocolo CPI/96 

Artigo 7 

Das Condições do Registro 

Poderão solicitar o registro de uma marca as 
pessoas físicas ou jurídicas de direito público 
ou de direito privado que tenham legítimo 
interesse.  

 

Art. 128. Podem requerer registro de marca 
as pessoas físicas ou jurídicas de direito 
público ou de direito privado. 

§ 1º. As pessoas de direito privado só podem 
requerer registro de marca relativo à 
atividade que exerçam efetiva e licitamente 
de modo direto ou através de empresas que 
controlem direta ou indiretamente, 
declarando, no próprio requerimento, esta 
condição, sob as penas da lei. 

§ 2º. O registro de marca coletiva só poderá 
ser requerido por pessoa jurídica 
representativa de coletividade, a qual poderá 
exercer atividade distinta da de seus 
membros. 

§ 3º. O registro da marca de certificação só 
poderá ser requerido por pessoa sem 
interesse comercial ou industrial direto no 
produto ou serviço atestado. 

§ 4º. A reivindicação de prioridade não 
isenta o pedido da aplicação dos dispositivos 
constantes deste Título. 

 

 

§ 30.7.(G)Precedência 

Pelo Protocolo, terá preferência à obtenção do registro de uma marca aquele que 
primeiro o solicitar, salvo se este direito for reclamado por um terceiro que venha 
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usando de forma pública, pacífica e de boa fé, em qualquer Estado Parte, durante un 
prazo mínimo de seis meses, e desde que ao formular sua impugnação solicite o registro 
da marca. 

Segundo o art. 129 do CPI/96, toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou 
depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, 
para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito 
de precedência ao registro. Para a Lei 9.279/96, o direito de precedência somente poderá 
ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta 
relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento 482.  

 

 

Protocolo CPI/96 

Artigo 8 

Preferência para o Registro de uma Marca 

Terá preferência à obtenção do registro de 
uma marca aquele que primeiro o solicitar, 
salvo se este direito for reclamado por um 
terceiro que venha usando de forma pública, 
pacífica e de boa fé, em qualquer Estado 
Parte, durante un prazo mínimo de seis 
meses, e desde que ao formular sua 
impugnação solicite o registro da marca. 

Art. 129.  

§ 1º. Toda pessoa que, de boa fé, na data da 
prioridade ou depósito, usava no País, há 
pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou 
semelhante, para distinguir ou certificar 
produto ou serviço idêntico, semelhante ou 
afim, terá direito de precedência ao registro. 

§ 2º. O direito de precedência somente 
poderá ser cedido juntamente com o negócio 
da empresa, ou parte deste, que tenha direta 
relação com o uso da marca, por alienação 
ou arrendamento. 

 

 

§ 30.7.(H)Marcas irregistráveis 

O Protocolo, ao contrário da detalhada listagem da lei brasileira, elenca como 
insuscetiveis de proteção:  

a) de signos descritivos 

b) de signos enganosos, ou suscetíveis de sugerir falsamente vinculação com 
pessoas vivas ou mortas,  

c) ofensivos às pessoas vivas ou mortas ou a credos;  

d) constituídos por símbolos nacionais de qualquer País; ou atentatórios a seu valor 
ou respeitabilidade.  

e) contrários à moral ou à ordem pública, 

f) que comprovadamente afetem direitos de terceiros 

                                                

482 Vide A ação de adjudicação e os Direitos de Preferência ao Registro de Marca, de Lélio Denicoli Schimdt, 
Revista da ABPI 31 (1997). Paulo Roberto Costa Figueiredo, O Direito de Precedência ao Registro de Marca e a 
Marca Evidentemente Conhecida, Revista da ABPI, Nº 45 - Mar/Abr de 2000.  
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Não obstante a detalhada lista de irregistrabilidades da lei brasileira, na verdade são 
muito limitadas as causas jurídicas de vedação de registro. Vejamos quais são: 

• Em primeiro lugar, são irregistráveis, como res allii, os signos já apropriados 
por terceiros, seja pelo sistema específico marcário, seja por qualquer outro 
sistema.  

• Ao lado destes, existem signos, embora apropriáveis, cujo uso implicaria em violação dos 
cânones morais ou éticos;  

• Os signos, também apropriáveis, cujo uso levaria a erro ou confusão o consumidor 483; 
e, por fim,  

• Os signos para o uso dos quais o sistema jurídico brasileiro reservou outro tipo 
de proteção. 

A lei aplica tais princípios segundo uma lista de irregistrabilidades que seguramente não 
exaurem – e nem são realmente impositivas. O uso dessa lista, adequado à autoridade 
administrativa para fundamentar suas decisões, não deve confundir o jurista e o 
judiciário na aplicação dos fundamentos jurídicos adequados para aceitar ou recusar 
uma marca 484.  

Como o Protocolo declara aberta a lista de irregistrabilidades (“Os Estados Partes 
proibirão o registro, entre outros...”) não se vê ofensa da lei brasileira, mais matizada, à 
norma harmonizada.  

§ 30.7.(I)Efeitos do uso da marca 

Além da questão do pré-uso, referido acima ao discutir o direito de precedência, o 
direito brasileiro e de outros países tem-se inclinado perante o fato do conhecimento da 
marca pelo público. Conhecida, a marca pode ser reconhecida em países onde nunca foi 
registrada, em produtos e serviços para os quais jamais foi usada, ou ser apropriada em 
condições que a lei usualmente vedaria – por falta de distinguibilidade como marca.  

O CPI/96 contempla duas figuras relativas aos efeitos do conhecimento das marcas pelo 
público:  

a. o da marca “de Alto Renome”, prevista no art. 125, e  

b. o da “Marca Notoriamente conhecida”, prevista no art. 126 485.  

                                                

483 Como nota Pontes de Miranda; num trecho aplicável ao caso: "Em verdade, a proteção das marcas é mais a favor 
dos produtores ou comerciantes do que dos adquirentes ou consumidores. Falta ao sistema jurídico a exigência de ser 
a marca estritamente correspondente a um certo produto (..) O produtor pode variar a qualidade de um produto sem 
que, com isto, viole a marca". Tratado de Direito Privado, vol. 17, pg. 8. Assim, tutelando a concorrência ou o 
consumidor, o Código sempre visa em última instância o interesse do empresário. Vide Bittar, Carlos Alberto. A 
concorrência desleal e a confusão entre produtos. Revista dos Tribunais, São Paulo, vol 70 n 550 p 20 a 31 ago 1981; 
e do mesmo autor, Concorrência desleal: a imitação de marca (ou de seu componente) como forma de confusão entre 
produtos. Revista de Informação Legislativa, vol 22 n 85 p 343 a 364 jan/mar 1985. 

484 Gustavo Leonardos distingue uma classificação tripartite: “Já as proibições legais, inseridas no artigo 124 da 
nova lei, contêm restrições ao registro de natureza absoluta e de natureza relativa, podendo ser divididas em 3 
categorias: 1) Por impropriedade do sinal, aqueles sinais que são, ainda que por presunção legal, incapazes de exercer 
as funções de uma marca (relativa no que concerne a capacidade distintiva da marca* ) ; 2) por violar direitos de 
terceiros (relativa) e a 3) por contrariar a moral e a ordem pública (absoluta)”. (In “A perspectiva..”op. cit.)  

485 Vide O Tratamento das Marcas de Alto Renome e das Marcas Notoriamente Conhecidas na Lei 9.279/96, de José 
Antonio B.L. Faria Correa, Revista da ABPI 28 (1997).  
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A noção legal de marca de alto renome - ou melhor, marca notória em seu efeito 
desespecializante – segundo o art. 125 da Lei 9.279/96, corresponde a uma “proteção 
especial, em todos os ramos de atividade”. 

 

Pelo art. 126 da Lei 9.279/96, a marca - inclusive a de serviços - notoriamente 
conhecida em seu ramo de atividade nos termos do Art. 6° bis (1), da Convenção da 
União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, 
independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. 

O Protocolo determina que ambos efeitos do uso da marca sejam reconhecidos no 
direito nacional.  

O conhecimento da marca – embora não pelo público – traz outra importante 
consequência no CPI/96: o da irregistrabilidade das marcas que conflitem com marca 
“que o requerente não possa desconhecer a marca anterior em razão de sua atividade” 
(art. 124, XXIII). O Protocolo contempla igual vedação: “Os Estados Partes proibirão 
em particular o registro de um signo que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca 
que o solicitante evidentemente não podia desconhecer como pertencente a um titular 
estabelecido ou domiciliado em qualquer dos Estados Partes e suscetível de causar 
confusão ou associação” 

 

Protocolo CPI/96 

Marcas Irregistráveis 

1) Os Estados Partes proibirão o registro, 
entre outros, de signos descritivos ou 
genericamente empregados para designar os 
produtos ou serviços ou tipos de produtos ou 
serviços que a marca distingue,  

 

Art. 124. Não são registráveis como marca: 

II - letra, algarismo e data, isoladamente, 
salvo quando revestidos de suficiente forma 
distintiva; 

VI - sinal de caráter genérico, necessário, 
comum, vulgar ou simplesmente descritivo, 
quando tiver relação com o produto ou 
serviço a distinguir, ou aquele empregado 
comumente para designar uma característica 
do produto ou serviço, quanto à natureza, 
nacionalidade, peso, valor, qualidade e época 
de produção ou de prestação do serviço, 
salvo quando revestidos de suficiente forma 
distintiva; 

VIII - cores e suas denominações, salvo se 
dispostas ou combinadas de modo peculiar e 
distintivo; 

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento 
esportivo, artístico, cultural, social, político, 
econômico ou técnico, oficial ou 
oficialmente reconhecido, bem como a 
imitação suscetível de criar confusão, salvo 
quando autorizados pela autoridade 
competente ou entidade promotora do 
evento; 
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XIV - reprodução ou imitação de título, 
apólice, moeda e cédula da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, 
dos Municípios, ou de país; 

XVIII - termo técnico usado na indústria, na 
ciência e na arte, que tenha relação com o 
produto ou serviço a distinguir; 

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar 
do produto ou de acondicionamento, ou, 
ainda, aquela que não possa ser dissociada 
de efeito técnico; 

ou que constitua indicação de procedência 
ou denominação de origem. 

IX - indicação geográfica, sua imitação 
suscetível de causar confusão ou sinal que 
possa falsamente induzir indicação 
geográfica; 

 

2) Também proibirão o registro, entre outros, 
de signos enganosos, contrários à moral ou à 
ordem pública, ofensivos às pessoas vivas ou 
mortas ou a credos; constituídos por 
símbolos nacionais de qualquer País; 
suscetíveis de sugerir falsamente vinculação 
com pessoas vivas ou mortas ou com 
símbolos nacionais de qualquer país, ou 
atentatórios a seu valor ou respeitabilidade.  

 

I - brasão, armas, medalha, bandeira, 
emblema, distintivo e monumento oficiais, 
públicos, nacionais, estrangeiros ou 
internacionais, bem como a respectiva 
designação, figura ou imitação; 

III - expressão, figura, desenho ou qualquer 
outro sinal contrário à moral e aos bons 
costumes ou que ofenda a honra ou imagem 
de pessoas ou atente contra liberdade de 
consciência, crença, culto religioso ou idéia 
e sentimento dignos de respeito e veneração; 

X - sinal que induza a falsa indicação quanto 
à origem, procedência, natureza, qualidade 
ou utilidade do produto ou serviço a que a 
marca se destina; 

XI - reprodução ou imitação de cunho 
oficial, regularmente adotada para garantia 
de padrão de qualquer gênero ou natureza; 

 

3) Os Estados Partes denegarão as 
solicitações de registro de marcas que 
comprovadamente afetem direitos de 
terceiros e declararão nulos os registros de 
marca solicitados de má-fé, que afetem 
comprovadamente direitos de terceiros.  

 

IV - designação ou sigla de entidade ou 
órgão público, quando não requerido o 
registro pela própria entidade ou órgão 
público; 

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou 
em parte, ainda que com acréscimo de marca 
alheia registrada, para distinguir ou certificar 
produto ou serviço idêntico, semelhante ou 
afim, suscetível de causar confusão ou 
associação com marca alheia; 
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XXII - objeto que estiver protegido por 
registro de desenho industrial de terceiro; e 

 

[Elementos protegidos por outro sistema, 
segundo diverso balanceamento 
constitucional] 

V - reprodução ou imitação de elemento 
característico ou diferenciador de título de 
estabelecimento ou nome de empresa de 
terceiros, suscetível de causar confusão ou 
associação com estes sinais distintivos; 

VII - sinal ou expressão empregada apenas 
como meio de propaganda; 

padrão de qualquer gênero ou natureza; 

XII - reprodução ou imitação de sinal que 
tenha sido registrado como marca coletiva 
ou de certificação por terceiro, observado o 
disposto no art. 154; 

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de 
família ou patrocínio e imagem de terceiros, 
salvo com consentimento do titular, 
herdeiros ou sucessores; 

XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente 
conhecidos, nome artístico singular ou 
coletivo, salvo com consentimento do titular, 
herdeiros ou sucessores; 

XVII - obra literária, artística ou científica, 
assim como os títulos que estejam protegidos 
pelo direito autoral e sejam suscetíveis de 
causar confusão ou associação, salvo com 
consentimento do autor ou titular; 

 

[Restrições relativas ao uso social da 
propriedade e rejeição do monopólio] 

XX - - dualidade de marcas de um só titular 
para o mesmo produto ou serviço, salvo 
quando, no caso de marcas de mesma 
natureza, se revestirem de suficiente forma 
distintiva; 

4) Os Estados Partes proibirão em particular 
o registro de um signo que imite ou 
reproduza, no todo ou em parte, marca que o 
solicitante evidentemente não podia 
desconhecer como pertencente a um titular 
estabelecido ou domiciliado em qualquer dos 
Estados Partes e suscetível de causar 
confusão ou associação.  

 

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no 
todo ou em parte, marca que o requerente 
evidentemente não poderia desconhecer em 
razão de sua atividade, cujo titular seja 
sediado ou domiciliado em território 
nacional ou em país com o qual o Brasil 
mantenha acordo ou que assegure 
reciprocidade de tratamento, se a marca se 
destinar a distinguir produto ou serviço 
idêntico, semelhante ou afim, suscetível de 
causar confusão ou associação com aquela 
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marca alheia. 

 

5) O Artigo 6 bis da Convenção de Paris 
para a Proteção da Propriedade Industrial 
aplicar-se-á, mutatis mutandis, aos serviços. 
Para determinar a notoriedade da marca nos 
termos da citada disposição, tomar-se-á em 
conta o conhecimento do sinal no segmento 
de mercado pertinente, inclusive o 
conhecimento no Estado Parte em que se 
reclama a proteção, adquirido em 
decorrência de publicidade da marca.  

 

MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA 

Art. 126. A marca notoriamente conhecida 
em seu ramo de atividade nos termos do art. 
6º bis (I), da Convenção da União de Paris 
para Proteção da Propriedade Industrial, 
goza de proteção especial, 
independentemente de estar previamente 
depositada ou registrada no Brasil. 

§ 1º. A proteção de que trata este artigo 
aplica-se também às marcas de serviço. 

§ 2º. O INPI poderá indeferir de ofício 
pedido de registro de marca que reproduza 
ou imite, no todo ou em parte, marca 
notoriamente conhecida. 

 

6) Os Estados Partes assegurarão em seus 
territórios a proteção das marcas dos 
nacionais dos Estados Partes que tenham 
alcançado um grau de conhecimento 
excepcional contra sua reprodução ou 
imitação, em qualquer ramo de atividade, 
sempre que houver possibilidade de prejuízo. 

MARCA DE ALTO RENOME 

Art. 125. À marca registrada no Brasil 
considerada de alto renome será assegurada 
proteção especial, em todos os ramos de 
atividade. 

 

 

§ 30.7.(J)Extensão temporal do direito 

Pelo Protocolo, a vigência do registro de uma marca expirará em 10 anos contados da 
data de concessão no respectivo Estado Parte. O prazo de vigência do registro poderá 
ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos de dez anos contados da data da 
expiração precedente.  

Como é tradição, pelo art. 133 do CPI/96, o registro se prorroga em termos decenais; 
mas a Lei 9.279/96 inova ao criar um sistema de restauração do registro, após o fim do 
período em curso, para possibilitar ao titular que se esqueceu de renovar o pagamento 
da retribuição, de fazê-lo sem ter sua marca cassada. Isso resulta do o estabelecido no 
artigo 5 bis da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial ( Ata de 
Estocolmo de 1967), como de resto exigido pelo Protocolo.  

O Protocolo ainda exige que, por ocasião da prorrogação não será admitida qualquer 
modificação na marca, nem ampliação da lista de produtos ou serviços cobertos pelo 
registro. Assim, segundo o instrumento, o Estado membro não poderá realizar um 
exame de fundo do registro, aludir a oposições ou admiti-las, c) exigir que a marca 
esteja em uso, ou ainda exigir que a marca tenha sido registrada ou prorrogada em 
algum outro País ou escritório regional.  

O CPI/96 esclarece, também, a natureza da prorrogação. É mera confirmação do direito 
pré-existente, ou nova concessão, vinculada ao pagamento da retribuição e à 
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manifestação do titular. pondo o problema de outra maneira: cabe fazer exigências ao 
momento da prorrogação, para ajustar o registro ao modelo legal? 

Não obstante redação bastante explícita da Lei 5.772/71, a jurisprudência à época se 
mostrou arredia ao entendimento de que ao momento da prorrogação caberia sanear o 
registro, em particular no tocante à legitimidade do titular. O Art. 133 § 3º. manda 
aplicar, ao momento da prorrogação, o Art. 128 - qual seja, o que regula exatamente a 
questão da legitimidade ad adquirendum. 

 

Protocolo CPI/96 

Prazo do Registro e Prorrogação 

1) A vigência do registro de uma marca 
expirará em 10 anos contados da data de 
concessão no respectivo Estado Parte.  

2) O prazo de vigência do registro poderá ser 
prorrogado por períodos iguais e sucessivos 
de dez anos contados da data da expiração 
precedente.  

3) Os Estados Partes se comprometem a 
cumprir, no mínimo, o estabelecido no artigo 
5 bis da Convenção de Paris para a Proteção 
da Propriedade Industrial ( Ata de Estocolmo 
de 1967 ).  

4) Por ocasião da prorrogação não será 
admitida qualquer modificação na marca, 
nem ampliação da lista de produtos ou 
serviços cobertos pelo registro.  

5) Para efeitos de prorrogação de um registro 
de marca, nenhum Estado Parte poderá:  

a) realizar um exame de fundo do registro,  

b) aludir a oposições ou admiti-las,  

c) exigir que a marca esteja em uso,  

d) exigir que a marca tenha sido registrada 
ou prorrogada em algum outro País ou 
escritório regional.  

 

DA VIGÊNCIA 

Art. 133. O registro da marca vigorará pelo 
prazo de 10 (dez) anos, contados da data da 
concessão do registro, prorrogável por 
períodos iguais e sucessivos. 

§ 1º. O pedido de prorrogação deverá ser 
formulado durante o último ano de vigência 
do registro, instruído com o comprovante do 
pagamento da respectiva retribuição. 

§ 2º. Se o pedido de prorrogação não tiver 
sido efetuado até o termo final da vigência 
do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 
(seis) meses subseqüentes mediante o 
pagamento de retribuição adicional. 

§ 3º. A prorrogação não será concedida se 
não atendido o disposto no art. 128. 

 

 

§ 30.7.(K)O conteúdo do direito 

Segundo o Protocolo, o registro importa no direito de uso exclusivo, e de impedir, a 
qualquer terceiro, de praticar, sem seu consentimento, entre outros, os seguintes atos:  

a) uso no comércio de um signo idêntico ou similar à marca para quaisquer 
produtos ou serviços quando esse uso possa criar confusão ou um risco de 
associação com o titular do registro; 
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b) ou um prejuízo econômico ou comercial injusto em razão de uma diluição da 
força distintiva ou do valor comercial da marca,  

c) ou de um aproveitamento indevido do prestígio da marca ou de seu titular.  

Assim, não só se protegeria no regime harmonizado a colidência, embora submetida a 
um requisito de substancialidade inexistente na lei interna, como também a diluição e o 
aproveitamento parasitário.  

Em outros países, a noção de diluição teve de conter-se em lei diversa da marcária 486. A 
questão sofre severa crítica quanto aos princípios constitucionais de liberdade de 
expressão 487. Também a repressão ao aproveitamento parasitário, objeto no Brasil de 
construção basicamente doutrinária, sofre relevantes críticas, em especial no que afeta 
ao princípio da especialidade.  

O regime intrbno é marcadamente diverso. No dizer constitucional, o registro confere ao 
titular a propriedade da marca. Segundo o Art. 131 da Lei 9.279/96, a propriedade da 
marca se adquire pelo registro. Isto basta para emprestar ao direito erga omnes da marca 
a natureza jurídica da propriedade? 

Como já se viu no tocante às patentes, a propriedade é, no dizer do CC 2202, a 
faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer 
que injustamente a possua ou detenha. Assim, sera o direito exclusivo de usar a marca, 
de tirar dela os frutos, inclusive mediante licenciamento, é direito de alienar o título, e 
de defendê-lo contra quem o violar.  

Não será por outra razão que a Lei 9.279/96 menciona, em seu art. 129, o uso exclusivo 
- o usus da propriedade clássica - em todo o território nacional. O art. 130 menciona 
ainda as faculdades de ceder seu registro ou pedido de registro (abusus); de licenciar seu 
uso (fructus); e de zelar pela sua integridade material ou reputação (jus persequendi). 

Propriedade segundo a Carta e segundo a lei ordinária, pelo menos o direito sobre as 
marcas parece dever classificar-se como tal. Ou melhor: as marcas serão tratadas 
segundo idêntico paradigma, o que, para a prática do Direito, eqüivale-se a fazer um só 
o regime jurídico 488. 

                                                
486 Jennifer B. Reiter, Trademark Anti-Dilution Laws as Cultural Censorship , encontrado em http://www.fed-
soc.org/Publications/practicegroupnewsletters/intellectualproperty/ip010203.htm , visitado em 11/04/2004. 
“Infringement by dilution occurs when the infringer's use of the mark "causes dilution of the distinctive quality of the 
mark." 15 U.S.C. § 1125(c)(1) (1996). In a significant departure from traditional trademark law, the owner of the 
mark need not allege likelihood of consumer confusion as an element of the dilution cause of action. Dilution can 
occur either by "blurring" (the infringer's use of the mark diminishes its uniqueness even when there is no source 
confusion) or by "tarnishment" (the infringer uses the mark in a context that reflects badly on the image that the 
mark's owner wants to promote). See Jordache Enterprises, Inc. v. Hogg Wyld, Ltd., 828 F.2d 1482, 1489 (10th Cir. 
1987) (discussing various dilution theories in context of state statute). The federal statute is limited to dilution of 
"famous" marks. It is also worth noting that the federal anti-dilution statute does not explicitly mention tarnishment, 
and that therefore some ambiguity exists (in theory) as to whether the statute authorizes a cause of action based on the 
tarnishment theory. However, the legislative history suggests that the statute was meant to encompass this cause of 
action, and courts have applied it accordingly. 
487 Reiter, op. cit.,  “Trademark protection is a limitation placed upon the free marketplace of ideas which is justified, 
if at all, by countervailing social benefits it produces. Expansion of a trademark owner's property rights, then, does 
not necessarily expand individual liberties or advance free market ideals. The concept of dilution by tarnishment may 
in fact hinder free debate and criticism of the values promoted by the "famous" marks that pervade our popular 
culture”. 

488 Quanto às repercussões tributárias da noção de propriedade de marcas, vide o nosso Tributação da Propriedade 
Industrial e do Comércio de Tecnologia, Ed. RT, 1983, p. 106 e seg. e Loyola, Ivo Mauricio Bettega de. 
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Note-se que para propósitos penais, o conteúdo da propriedade sobre marcas inclui um 
numero de restrições sobre o produto no qual a marca e aposta, e não somente sobre o 
uso, fruição, alienação e proteção da marca propriamente dita.  

O CPI ainda repete a legislação anterior ao precisar que a proteção abrange o uso da 
marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular. 
Alguns comentadores mencionam o disposto no art. 130 do CPI/96, que encerra tal 
norma, como legitimação para a proteção como marca dos slogans e outras expressões 
de propaganda cuja vedação de registro se encontra no art. 124, VII. 

De acordo com o art. 189 do CPI/96, comete crime contra registro de marca quem 
reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a 
de modo que possa induzir confusão; ou altera marca registrada de outrem já aposta em 
produto colocado no mercado. 

Assim, a reprodução completa se presume confusiva, enquanto que – para se considerar 
a existência de violação penal no caso de simples imitação, há que se comprovar a 
confusão real ou potencial, levando-se em conta, neste último caso, o consumidor a que 
se destina o produto ou serviço.  

Diz Heleno Fragoso, evocando Nelson Hungria: 

" tratando da imitação, o juiz não deve ater-se a exame meticuloso dos elementos 
formativos de ambas as marcas, mas colocar-se na situação do consumidor que não tem 
presente o produto com a marca autêntica, e averiguar se a marca questionada é capaz 
de despertar a lembrança, ainda que fugaz, da marca autêntica" 489. 

Além da tutela da reprodução e da confusão, a lei penal também reprime a simples 
alteração, o que faz concluir pela existência de um direito, penalmente tutelado, à 
integridade da marca fisicamente posta em produto colocado no mercado. Lembre-se 
que para o produto ainda não colocado no mercado haverá, possivelmente, a hipótese do 
art. 175 do Código Penal, que é a fraude no comércio.  

Igualmente há crime, ao teor do art. 190 do CPI/96, na importação, exportação, venda, 
oferta ou exposição à venda, ocultação ou manutenção em estoque de produto 
assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em 
parte; ou de produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou 
embalagem que contenha marca legítima de outrem. 

Assim, no desenho legal dos direitos de marca registrada se tem muito mais do que a 
proteção da cópia, total ou parcial, ou da integridade da marca, alcançando um número 
de atos concernentes à exploração econômica dos produtos marcados.  

Vide, igualmente, os crimes de concorrência desleal, quie podem alcaçar outra hipóteses 
de ilicitude, inclusive quanto a marcas não registradas.  

Note-se ainda que, pelo art. 198 do CPI/96, poderão ser apreendidos, de ofício ou a 
requerimento do interessado, pelas autoridades alfandegárias, no ato de conferência, os 
produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem 
falsa indicação de procedência. 

                                                                                                                                          
Contabilização de marcas, patentes, expressões e sinais de propaganda em centros de pesquisa. RBC: Revista 
Brasileira de Contabilidade, vol 16 n 56 p 45 a 49 jan/mar 1986. 

489 Heleno Cláudio Fragoso. Lições de Direito Penal-Parte Especial, 9ª ed., vol. 1º, pág.613. 
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§ 30.7.(L)Limitações ao direito 

O Protocolo admite que se tenha uso por terceiros da marca, sempre que esse uso se 
faça de boa-fé e não seja capaz de causar confusão sobre a procedência empresarial dos 
produtos ou serviços, mencionando seu nome ou endereço, ou o de seus 
estabelecimentos comerciais, ou oferecendo indicações ou informações sobre a 
disponibilidade, utilização, aplicação ou compatibilidade de seus produtos ou serviços, 
em particular com relação a peças de reposição ou acessórios.  

Já o CPI/96 estabelece também limites ao exercício do direito exclusivo: no art. 132, o 
Código prevê que o titular da marca não poderá impedir que comerciantes ou 
distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca 
do produto, na sua promoção e comercialização; nem impedir que fabricantes de 
acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas 
as práticas leais de concorrência; nem, especialmente, impedir a citação da marca em 
discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem 
conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo. 

Assim, a construção nacional excede significativamente a do Protocolo, em particular 
no tocante ao direito de citação, pondo-se em testilhas, aliás, com a idéia de anti-
diluição.  

Tem-se alegado que o dispositivo do art. 132, IV, que determina que o titular da marca 
não pode impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou 
qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu 

caráter distintivo, acabaria por impedir a propaganda comparativa. No entanto, pondera 
Gustavo Leonardos: 

“A publicidade comparativa que obtenha sucesso, não vai forçosamente prejudicar a 
reputação ou integridade da marca comparada? Mesmo a despeito da veracidade e 
correção da informação ou comunicação publicitária (artigo 38 do Código do 
Consumidor)? Ou nesta última hipótese poderíamos considerar que há uma inversão do 
equilíbrio entre as garantias constitucionais previstas nos incisos IX ("é livre a 
expressão da atividade…de comunicação") e XXIX ("a lei assegurará…proteção… à 
propriedade das marcas") do artigo 5º da Constituição Federal? Se afirmativa a resposta 
à última pergunta, podemos afirmar que para se dar esta inversão favorável ao 
anunciante deverá ser observada a prevalência do conteúdo informativo do reclame 
sobre as demais mensagens, inclusive implícitas, de caráter emotivo ou deceptivo. Caso 
contrário, haverá a validação da concorrência desleal, do uso indevido de marca alheia, 
através da propaganda comparativa.” 490 

Excelente a ponderação do autor, quando indica a necessidade de balancear os 
interesses constitucionais em jogo, especialmente no que toca aos direitos do 
consumidor. Igualmente, a decisão do TJRS, acima mencionada, entendendo que “a 
propaganda comparativa somente se mostra enganosa ou falsa, de mode a configurar a 
concorrência desleal, quando fornecer informações incorretas ou difamar os 
concorrentes intencionalmente” parece-me do melhor direito. 

 

Protocolo CPI/96 

Artigo 11 Art. 130. Ao titular da marca ou ao 

                                                

490 « A perspectiva… », op. cit.  
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Direitos Conferidos pelo Registro 

O registro de uma marca conferirá a seu 
titular o direito de uso exclusivo, e de 
impedir, a qualquer terceiro, de praticar, sem 
seu consentimento, entre outros, os seguintes 
atos: uso no comércio de um signo idêntico 
ou similar à marca para quaisquer produtos 
ou serviços quando esse uso possa criar 
confusão ou um risco de associação com o 
titular do registro; ou um prejuízo 
econômico ou comercial injusto em razão de 
uma diluição da força distintiva ou do valor 
comercial da marca, ou de um 
aproveitamento indevido do prestígio da 
marca ou de seu titular.  

 

depositante é ainda assegurado o direito de: 

I - ceder seu registro ou pedido de registro; 

II - licenciar seu uso; 

III - zelar pela sua integridade material ou 
reputação. 

Art. 131. A proteção de que trata esta Lei 
abrange o uso da marca em papéis, 
impressos, propaganda e documentos 
relativos à atividade do titular. 

 

Artigo 12 

Uso por Terceiros de Certas Indicações 

O registro de uma marca não conferirá o 
direito de proibir que um terceiro use, entre 
outras, as seguintes indicações, sempre que 
esse uso se faça de boa-fé e não seja capaz 
de causar confusão sobre a procedência 
empresarial dos produtos ou serviços:  

a) seu nome ou endereço, ou o de seus 
estabelecimentos comerciais;  

b) indicações ou informações sobre a 
disponibilidade, utilização, aplicação ou 
compatibilidade de seus produtos ou 
serviços, em particular com relação a peças 
de reposição ou acessórios.  

 

Art. 132. O titular da marca não poderá: 

I - impedir que comerciantes ou 
distribuidores utilizem sinais distintivos que 
lhes são próprios, juntamente com a marca 
do produto, na sua promoção e 
comercialização; 

II - impedir que fabricantes de acessórios 
utilizem a marca para indicar a destinação do 
produto, desde que obedecidas as práticas 
leais de concorrência; 

IV - impedir a citação da marca em discurso, 
obra científica ou literária ou qualquer outra 
publicação, desde que sem conotação 
comercial e sem prejuízo para seu caráter 
distintivo. 

 

§ 30.7.(M)Exaustão de Direitos 

Ao contrário do que preceitua o Protocolo de Desenho Industrial, o de marcas não 
precisa que a exaustão se apure no mercado regional. De outro lado, não se limita, como 
ostensivamente o faz a lei nacional, ao mercado interno.  

Note-se que, com a regra do CPI/96, excluem-se da lei marcária (ou seja, não são 
limitações à própria exclusividade) o direito de qualquer um efetuar compras paralelas, 
ou seja, a aquisição no mercado interno de produtos ou serviços postos no mercado pelo 
titular da marca ou com sua autorização. Mas no caso previsto no art. 68 § 4º do CP/96 
(importação de produto patenteado nas casos previstos ) também os produtos marcados, 
adquiridos no mercado externo de fontes autorizadas pelo titular, podem ser 
introduzidos no País independentemente da oposição do titular.  
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Protocolo CPI/96 

Artigo 13Exaustão do Direito 

O registro de marca não poderá impedir a 
livre circulação dos produtos marcados, 
introduzidos legitimamente no comércio 
pelo titular ou com a autorização do mesmo. 
Os Estados Partes comprometem-se a prever 
em suas legislações medidas que 
estabeleçam a Exaustão do Direito conferido 
pelo registro.  

 

Art. 132. O titular da marca não poderá: 

III - impedir a livre circulação de produto 
colocado no mercado interno, por si ou por 
outrem, com seu consentimento, ressalvado 
o disposto nos § § 3º e 4º do art. 68; e 

 

 

§ 30.7.(N)Caducidade  

O Protocolo prevê que os Estados Partes nos quais esteja prevista a obrigação de uso da 
marca poderão caducar o registro de uma marca quando esta não tiver sido usada em 
nenhum dos Estados Partes durante os cinco anos precedentes à data em que se inicie o 
processo da caducidade. O procedimento está sujeito a pedido de pessoa interessada, e 
prévia audiência do titular do registro da marca.  

O pedido de caducidade não será admitido antes de transcorridos cinco anos contados 
da data de concessão do registro da marca. Não será caducado o registro quando 
existirem motivos que a autoridade nacional competente considere que justifiquem a 
falta de uso.  

Caberá a caducidade parcial do registro quando a falta de uso somente afetar a algum ou 
alguns dos produtos ou serviços distinguidos pela marca. 

Na lei nacional, caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legitimo 
interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento o uso 
da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou tiver sido interrompido por mais de 5 
(cinco) anos consecutivos. O mesmo ocorre se, no mesmo prazo, a marca tiver sido 
usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal 
como constante do certificado de registro. 

A sanção é evitada, porém, se o titular justificar o desuso da marca por razões legitimas, 
cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso 491. 

O que é uso suficiente da marca, para configurar satisfação ao requisito legal? Pelo 
Protocolo, os critérios para aferição de uso da marca serão fixados de comum acordo 
pelos órgãos nacionais competentes.  

Diz o CPI/96 que o uso da marca deverá compreender [todos os] produtos ou serviços 
constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos 
não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada. 

                                                

491 Correa, José Antonio Faria. O conceito de uso de marca. Revista da ABPI, n 16 p 22 a 24 maio/jun 1995. 



249 

Para impedir o abuso de direito na alegação de caducidade por parte de terceiros, a Lei 
9.279 enfatiza que não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca 
tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há 
menos de 5 (cinco) anos. A caducidade é declarada ou decretada? A lei diz que a 
decisão de caducidade produzirá efeitos a partir da data do requerimento.  

Para o requerimento da caducidade, a exige-se o interesse processual. José Carlos 
Tinoco Soares diz o seguinte 492: 

“Necessário, portanto, se torna que o interessado ao requerer o pedido de caducidade do 
registro de uma marca tenha a obrigação de comprovar o seu legítimo interesse. Este 
poderá ser alicerçado pelo requerimento de pedido de registro de marca igual ou 
semelhante, para os mesmos produtos, mercadorias ou serviços e bem assim para os 
pertencentes a gênero de atividade afim. Em assim procedendo e objetivando a 
caducidade do registro que lhe é anterior e conflitante, terá a possibilidade de obter o de 
sua pretendida marca. 

O mesmo interesse poderá também ser demonstrado se um registro existente provocar o 
indeferimento de um pedido de registro de marca, posteriormente requerido, de natureza 
igual ou semelhante, para os mesmos ou similares produtos, mercadorias ou serviços. 
Neste caso e se a colidência entre as marcas para distinguir os mesmos ou semelhantes 
produtos, mercadorias ou afins for flagrante, não restará dúvida que a concessão de 
caducidade do registro que lhe é anterior. 

Argui-se a possibilidade de caducidade parcial de marcas, com base no texto do art. 
144, que literalmente dispõe que o desuso da marca faz caducar parcialmente o registro 
“em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi 
comprovadamente usada”.  

O elemento diferenciador capital do Protocolo, é a apuração do uso em escala regional: 
o uso da marca em qualquer dos Estados Partes será suficiente para impedir a 
caducidade do registro que tenha sido solicitada em algum deles. O que se imporia num 
mercado integrado. 

 

Protocolo CPI/96 

Artigo 15 

Caducidade do Registro por Falta de Uso da 
Marca. 

1) Nos Estados Partes nos quais esteja 
prevista a obrigação de uso da marca, a 
pedido de qualquer pessoa interessada, e 
prévia audiência do titular do registro da 
marca, a autoridade nacional competente 
poderá caducar o registro de uma marca 
quando esta não tiver sido usada em nenhum 
dos Estados Partes durante os cinco anos 
precedentes à data em que se inicie o 
processo da caducidade. O pedido de 

Art. 143. Caducará o registro, a 
requerimento de qualquer pessoa com 
legítimo interesse, se, decorridos 5 (cinco) 
anos da sua concessão, na data do 
requerimento: 

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no 
Brasil; ou 

II - o uso da marca tiver sido interrompido 
por mais de 5 (cinco) anos consecutivos ou 
se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada 
com modificação que implique alteração de 
seu caráter distintivo original, tal como 
constante do certificado de registro. 

                                                

492 Tratado da Propriedade Industrial, Vol. III, Ed. Resenha Tributária, São Paulo, 1988, fls. 1179 e 1180 
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caducidade não será admitido antes de 
transcorridos cinco anos contados da data de 
concessão do registro da marca. Não será 
caducado o registro quando existirem 
motivos que a autoridade nacional 
competente considere que justifiquem a falta 
de uso.  

2) Os Estados Partes nos quais esteja 
prevista a obrigação de uso da marca 
poderão prever a caducidade parcial do 
registro quando a falta de uso somente afetar 
a algum ou alguns dos produtos ou serviços 
distinguidos pela marca.  

Artigo 16 

Uso da Marca 

1) Os Estados Partes, no quais esteja prevista 
a obrigação de uso da marca, estabelecem 
que os critérios para aferição de uso da 
marca serão fixados de comum acordo pelos 
órgãos nacionais competentes.  

2) O uso da marca em qualquer dos Estados 
Partes será suficiente para impedir a 
caducidade do registro que tenha sido 
solicitada em algum deles.  

3) O ônus da prova do uso da marca caberá 
ao titular do registro. 

§ 1º. Não ocorrerá caducidade se o titular 
justificar o desuso da marca por razões 
legítimas. 

§ 2º. O titular será intimado para se 
manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, 
cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca 
ou justificar seu desuso por razões legítimas. 

Art. 144. O uso da marca deverá 
compreender produtos ou serviços 
constantes do certificado, sob pena de 
caducar parcialmente o registro em relação 
aos não semelhantes ou afins daqueles para 
os quais a marca foi comprovadamente 
usada. 

Art. 145. Não se conhecerá do requerimento 
de caducidade se o uso da marca tiver sido 
comprovado ou justificado seu desuso em 
processo anterior, requerido há menos de 5 
(cinco) anos. 

 

 

§ 30.7.(O)Indicações geográficas  

O Protocolo prevê a obrigação de os Estados Partes proteger reciprocamente suas 

indicações de procedência e suas denominações de origem.  

Para tais efeitos, o instrumento regional considera como indicação de procedência o 
nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que seja 
conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou 
de prestação de determinado serviço.  

Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou 
localidade de seu território, que designe produtos ou serviços cujas qualidades ou 
características devam-se exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos 
fatores naturais ou humanos.  

A Lei 9.279/96, por seu art. 177, considera indicação de procedência o nome geográfico 
de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido 

como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de 
prestação de determinado serviço. Já denominação de origem é o nome geográfico de 
país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas 
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qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio 

geográfico, incluídos fatores naturais e humanos 
493. 

Reservando assim às indicações de procedência sua conceituação tradicional (mas 
incluindo a noção de procedência de serviços, que faltava à Lei 5.772/71), a Lei 
9.279/96 define a designação de origem como o nome geográfico “que designe produto 
ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao 
meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos”. 

O tratamento das duas figuras é paralela, a não ser o fato de que, para a designação de 
origem se exige não só o estabelecimento no local designado, mas também o 
atendimento de requisitos de qualidade. Por exemplo, no caso de vinhos, os 
regulamentos pertinentes não só indicam os exatos locais de plantio (demarcações às 
vezes com minúcia de metros), mas também a insolação, a qualidade de cepa, a 
distância entre vinhas, etc.  

Assim, entre os elementos a serem apresentados no caso de designação de origem está 
descrição das qualidades e características do produto ou do serviço a descrição do 
processo ou método de obtenção do produto ou do serviço, “que devem ser locais, leais 
e constantes” 494, os elementos que comprovem a existência de uma estrutura de 
controle sobre os produtores ou prestadores de serviços bem como sobre o produto ou 
serviço e prova de que os produtores ou prestadores de serviços estejam lá estabelecidos 
e operando.  

 

Protocolo CPI/96 

Artigo 19 

Obrigação de Proteção e Definições 

1) Os Estados Partes comprometem-se a 
proteger reciprocamente suas indicações de 
procedência e suas denominações de origem.  

2) Considera-se indicação de procedência o 
nome geográfico de país, cidade, região ou 
localidade de seu território, que seja 
conhecido como centro de extração, 
produção ou fabricação de determinado 
produto ou de prestação de determinado 
serviço.  

3) Considera-se denominação de origem o 
nome geográfico de país, cidade, região ou 
localidade de seu território, que designe 
produtos ou serviços cujas qualidades ou 

DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS 

Art. 176. Constitui indicação geográfica a 
indicação de procedência ou a denominação 
de origem. 

Art. 177. Considera-se indicação de 
procedência o nome geográfico de país, 
cidade, região ou localidade de seu território, 
que se tenha tornado conhecido como centro 
de extração, produção ou fabricação de 
determinado produto ou de prestação de 
determinado serviço. 

Art. 178. Considera-se denominação de 
origem o nome geográfico de país, cidade, 
região ou localidade de seu território, que 
designe produto ou serviço cujas qualidades 
ou características se devam exclusiva ou 
essencialmente ao meio geográfico, 

                                                

493 O art. 22 de TRIPs inclui um conceito, novo, de "reputação", que não consta do art. 178 do CPI/96. Prevê, além 
disto, proteção específica (art. 23) para vinhos e outras bebidas, não reproduzida na lei brasileira. Essa questão é tanto 
mais grave quando foi acordado que se estabeleceriam novas negociações para reforçar ainda mais essa proteção, 
tanto a nível bilateral quanto multilateral. O TRIPs só exige a proteção de designações de origem. 

494 Res. INPI 75. 
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características devam-se exclusiva ou 
essencialmente ao meio geográfico, 
incluídos fatores naturais ou humanos.  

 

incluídos fatores naturais e humanos. 

Art. 179. A proteção estender-se-á à 
representação gráfica ou figurativa da 
indicação geográfica, bem como à 
representação geográfica de país, cidade, 
região ou localidade de seu território cujo 
nome seja indicação geográfica. 

Art. 180. Quando o nome geográfico se 
houver tornado de uso comum, designando 
produto ou serviço, não será considerado 
indicação geográfica. 

Art. 181. O nome geográfico que não 
constitua indicação de procedência ou 
denominação de origem poderá servir de 
elemento característico de marca para 
produto ou serviço, desde que não induza 
falsa procedência. 

Art. 182. O uso da indicação geográfica é 
restrito aos produtores e prestadores de 
serviço estabelecidos no local, exigindo-se, 
ainda, em relação às denominações de 
origem, o atendimento de requisitos de 
qualidade. 

Parágrafo único. O INPI estabelecerá as 
condições de registro das indicações 
geográficas. 

 

 

§ 30.7.(P)Conclusão 

O instrumento de harmonização mostra elevada compatibilidade com a legislação 
nacional. O único elemento realmente controverso é o da extensão do conceito de 
exaustão de direitos, que excede o nível regional, para prever exaustão em qualquer 
mercado, dentro e fora dos países do Mercosul. Nisso, excedendo as necessidades de 
integração regional, efetivamente desbordaria de seus propósitos.  
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Seção 10 - As mutações em curso no plano internacional 

§ 30. 1. - A agenda de desenvolvimento da OMPI 

Através do documento WO/GA/31/11, de 27 de agosto de 2004, o Brasil e a Argentina 
apresentaram, em conjunto, a proposta do que veio a ser conhecida como a Agenda de 
Desenvolvimento da OMPI. Apreciada na 35a. sessão da Assembléia Geral da 
organização, acabou sendo acolhida com a seguinte redação: 

Bearing in mind the internationally agreed development goals, including those in the United 
Nations Millennium Declaration, the Programme of Action for the Least Developed 
Countries for the Decade 2001-2010, the Monterey Consensus, the Johannesburg 
Declaration on Sustainable Development, the Declaration of Principles and the Plan of 
Action of the first phase of the World Summit on the Information Society and the Sao 
Paulo Consensus adopted at UNCTAD XI;  

(1) The General Assembly welcomes the initiative for a development agenda and notes the 
proposals contained in document WO/GA/31/11.  

Nas sutilezas do estilo das organizações internacionais, a decisão diz que é impossível 
não acolher a proposta, em vista da miríade de precedentes citados, e especialmente do 
não citado, os exercícios de Doha, mas apenas toma nota da proposição, diferindo para 
2005 sua discussão, e, no intervalo convoca um seminário com a participação da 
UNCTAD, a Organização Mundial de Saúde, a UNIDO, a OMC, e todos os 
interessados, inclusive as ONGs, a sociedade civil e a academia.  

Oportunidade também para que se suscitem todas as insurgências contra a pauta da 
proposta. Os titulares de direitos, suas organizações representativas, e alguns países da 
OECD são candidatos seguros à oposição.  

A chave da agenda são os dois princípios da nota argentino-brasileira: a proteção da 
propriedade intelectual não pode ser vista como um fim em si mesmo, nem pode a 
harmonização das leis da propriedade intelectual levar a padrões de proteção mais 
elevados em todos os países, sem levar em conta seus níveis do desenvolvimento. 

A proposta incluía:  

a) a adoção de uma declaração da Assembléia Geral da OMPI sobre Propriedade 
Intelectual e Desenvolvimento,  

b) modificações na Convenção da OMPI de forma a assimilar a categoria 
desenvolvimento aos objetivos e funções dos artigos 3 e 4, c)  

c) fazer o mesmo nos tratados em negociação, especialmente no Tratado 
Substantivo em matéria de Patentes,  

d) incluir neste os temas de transferência de tecnologia, de práticas anti-
concorrenciais e das necessidade de salvaguarda do interesse público  

e) estabelecer um programa plurianual de assistência técnica aos países em 
desenvolvimento 

f) criar uma comissão permanente sobre transferência de tecnologia 

g) promover o seminário já convocado pela Assembléia Geral de 2004, 
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h) facultar a participação da sociedade civil nas discussões da OMPI,  

i) Criar um Grupo de Trabalho para a Agenda do Desenvolvimento.  

Como se vê, nenhuma proposta substantiva, que importasse em modificar a coluna 
dorsal dos direitos de propriedade intelectual. Mas a importância da Agenda está na 
história que a precede.  

§ 30.1.(A)O desenvolvimento e a sinrazón 

La razón de la sinrazón que a mi razón se hace” Don Quixote 

O discurso do desenvolvimento, no campo da propriedade intelectual, surgiu sempre 
como desarmônico e irracional. O prático é que se tenha uma só marca, uma patente, 
imediatamente concedida em cada parte do globo. O racional é que discussões como de 
distribuição equitativa de rendas e de conteúdo informacional se restrinja às 
universidades, e não chegue aos escritórios de patentes. Como lembrava o chefe da 
delegação americana em Genebra, em 1981, propriedade intelectual é coisa séria. 

Assim, o discurso da proposta brasileiro-argentina, para a visão do mundo globalizado e 
regido pela estética do mercado, é o canto da sinrazón. Ou pelo menos irracional 
segundo os critérios da eficiência do fordismo 495 . A desigualdade, fato do mundo real, 
não é curada pela razão retórica da Agenda de Patentes da OMPI, e nem pela prática de 
uma só patente em todo mundo. Talvez seja, no entanto, por esta teimosia histórica de já 
há cinquenta anos, que vai de Bandoeng a Genebra, sempre com o tema de tratar os 
desiguais desigualmente, na exata proporção de sua desigualdade.  

§ 30.1.(B) A ampliação do tema “desenvolvimento” 496 

A Organização das Nações Unidas adotou, em 2000, um conjunto de 8 grandes metas – 
as Metas de Desenvolvimento do Milênio – que deverão ser cumpridas até 2015. As 
Metas almejam atingir objetivos mínimos em todo o mundo em áreas que se estendem 
da eliminação da fome e da pobreza, passam pela defesa do meio-ambiente e o combate 
à AIDS, e vão até o estabelecimento de uma parceria para o desenvolvimento 
econômico e social. Muitas das Metas envolvem áreas cobertas pelas normas de 
propriedade intelectual. 

EM 2006, foi adotada Declaração Política na ONU, por ocasião da Reunião de 
Seguimento da Declaração de Compromisso sobre HIV/AIDS, que teve lugar em Nova 
York, em 2 de junho, segundo a qual os membros das Nações Unidas:  

“44. Resolvem assistir países em desenvolvimento com vistas a habilitá-los ao emprego das 
flexibilidades contidas no Acordo TRIPS, da OMC, bem como fortalecer suas capacidades 
para tal objetivo.” 

A preocupação com o desenvolvimento está inscrita igualmente na agenda da 
Organização Mundial do Comércio. A necessidade de tornar o comércio internacional 
benéfico para todas as nações ensejou o lançamento, em 2001, da Rodada do 
Desenvolvimento de Doha, que introduziu na ordem do dia daquela Organização a 
preocupação com o desenvolvimento para todos seus países membros.  

                                                
495  Não se confunde, obviamente, a noção da praticidade da industrialização em série, ao estilo Henry Ford, 
com a análise posneriana da eficiência. Certamente faz parte da eficiência o processamento das desigualdades.  

496  Este segmento contou com a contribuição de Patrícia Porto.  
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Na Organização Mundial da Saúde, a Assembléia Mundial adotou, em 27 de maio de 
2006, recomendação segundo a qual os países membros decidem497: 

(4) Encorajar os acordos comerciais a levar em conta as flexibilidades contidas no Acordo 
sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, 
reconhecidas pela Declaração Ministerial sobre TRIPS e Saúde Pública.  

Ainda na OMS, em abril de 2006, a Comissão de Propriedade Intelectual apresentou 
relatório final 498 em que assinala a necessidade de garantir equilíbrio entre o direito de 
patentes e as preocupações na área da saúde pública, bem como a importância de 
salvaguardar a possibilidade dos países de adotar políticas conforme suas 
particularidades. 

§ 30.1.(C) A criação do Comitê sobre PI e Desenvolvimento 

Com a institucionalização, em outubro de 2007, da Agenda do Desenvolvimento como 
parte do programa oficial da entidade, foi igualmente constituído um Comitê sobre 
Propriedade Intelectual e Desenvolvimento como parte da sua estrutura. Tal Comitê 
deverá impulsionar e executar as 45 recomendações adotadas pela Organização, como 
parte oficial da Agenda 499.  

§ 30.1.(D)Desenvolvimento como parte da constitucionalização do 
Direito Internacional  

Paralelo à questão da introdução do tema do desenvolvimento no campo da OMPI, onde 
ela se achava ostensivamente ausente, nota-se na doutrina internacionalista a discussão 
crescente da instituição da categoria “desenvolvimento” como um componente da 
hipotética constitucionalização do Direito Internacional 500.  Como se vê no nosso Cap. 
II, [2] § 2, tal temática se constitui em um elemento essencial do nosso sistema 
constitucional interno.  

Tal tema assim se expõe: 

(…) how intellectual property can promote development, not only through innovation, but 
also by the promotion of broad-based human development implicitly underpinning global 
knowledge economies. First, we consider the rapidly evolving relationship of development 
and trade to intellectual property, and conclude that current approaches to all three of these 
areas emphasize balanced rules, which means assessments of costs and benefits, 
preservation of flexibility, and transparency of development impact. (…) [It is necessary] 
 to demonstrate the thesis that a pro-development balancing "walk" must occur 
simultaneously within and among all aspects of the international intellectual property 

                                                

497 Resolução da Assembléia Mundial da Saúde da OMS – documento disponível em:  
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_16Add1-en.pdf  

498  World Health Organization. Public Health, innovation and intellectual property rights – Report of the 
Commission on Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health. Genebra: 2006. 
499  Encontrado em http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/recommendations.html, visitado em 
1/3/2009.  
500 Vide sobre a questão Cho, Sungjoon,Constitutional Adjudication in the World Trade Organization(July 9, 2008). 
Society of International Economic Law (SIEL) Inaugural Conference 2008 Paper, Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1113501;  Jeffrey L. Dunoff, Constitutional Conceits: The WTO’s ‘Constitution’ and the 

Discipline of International Law, 17 EUR. J. INT’L L. 647 (2006).  The WTO itself is preoccupied with questions of its 
role and legitimacy, as evidenced by the so-called Sutherland Report.  See PETER SUTHERLAND ET AL., THE FUTURE OF 

THE WTO: ADDRESSING INSTITUTIONAL CHALLENGES IN THE NEW MILLENNIUM: REPORT BY THE CONSULTATIVE BOARD 

TO THE DIRECTOR-GENERAL SUPACHAI PANITCHPAKDI (2004), available at 

http://www.wto.org/English/thewto_e/10anniv_e.pdf. 
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regime, the complexity of which is manifest in multiple fora and jurisdictions, globally and 
domestically   501.  

§ 31.  - O Acordo e o Protocolo de Madri 

O Acordo de Madri assegura o depósito internacional de marcas, que terão nos Estados-
membros efeitos de depósito nacional.  

O Brasil não subscreveu as versões correntes desse acordo, embora o tivesse feito (e 
denunciado) em sua modalidade inicial de 1891. O Decreto nº 5.685, de 1929, aprovou 
conjuntamente a Revisão de Haia da Convenção de Paris e dois Acordos de Madri de 14 
de abril de 1891, o primeiro, relativo à Repressão das Falsas Indicações de Procedência, 
e o segundo, relativo ao Registro Internacional de Marcas.  

Este último foi denunciado pelo Brasil e revogado pelo Decreto nº 196, de 1934. Nesse 
texto, subscrito pelo presidente Getúlio Vargas, se assinala que tal denúncia foi 
motivada por “reiterados apelos das classes produtoras do país”502.  

Interessante notar que o Brasil chegou a aderir, para depois denunciar, o Acordo de 
Madri para Registro Internacional de Marcas. Narra Newton Silveira 503:  

O Decreto nº 5.685, de 1929, aprovou conjuntamente a Revisão de Haia da Convenção de 
Paris e dois Acordos de Madri de 14 de abril de 1891, o primeiro, relativo à Repressão das 
Falsas Indicações de Procedência, e o segundo, relativo ao Registro Internacional de 
Marcas. Este último foi denunciado pelo Brasil e revogado pelo Decreto nº 196, de 1934. 
Nesse texto, subscrito pelo presidente Getúlio Vargas, se assinala que tal denúncia foi 
motivada por "reiterados apelos das classes produtoras do país". 

Na Revista de Direito Industrial de 1935, o Dr. Francisco Antonio Coelho, então Diretor 
Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, publicou artigo sob o título "A 
denúncia do Acordo de Madri". Nesse artigo, o autor destaca tal decisão como patriótica, 
resultado "de uma campanha há longos anos sustentada pelos órgãos mais representativos 
das nossas classes conservadoras, notadamente as Associações Comerciais do Rio de 
Janeiro e de São Paulo".Devia-se isso "à necessidade de interromper o registro automático 
das marcas internacionais que, em virtude do citado Acordo, eram encaminhadas pelo 
Bureau Internacional de Berna, serviço esse que, além dos ônus administrativos, tantos 
prejuízos vinha causando aos nossos industriais e comerciantes". 

Mais adiante, acrescenta: "Aliás, esse serviço, devido à falta de elementos necessários, 
sempre foi muito precário e era motivo de constantes reclamações que somente uma 
organização dispendiosa poderia evitar. Isso, porém, não se justificaria, tanto pelas exíguas 
vantagens auferidas como à imperiosa necessidade de restringir as despesas públicas". 
 
E justifica: "Era impossível, porém, continuar indiferente às queixas dos nossos industriais 
e comerciantes a cujos sinais distintivos se negava proteção legal, sob o fundamento de 
imitarem marcas internacionais destinadas a produtos ou artigos que, inúmeras vezes, são 
totalmente desconhecidos e não têm curso nos nossos mercados". 

                                                
501  Denis Borges Barbosa, Margaret Chon, Andres Moncayo Von Hase,  Slouching Towards Development in 
International Intellectual Property, Michigan State Law Review, Vol. 2007, No. 1, 2008, encontrado em 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1081366 

502  Adotado pelo Brasil em sua versão inicial, o Acordo foi denunciado em 1934. 

503           O Protocolo de Madri desafia a soberania, Valor Econômico, 4/6/2002. 
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§ 31. 1. - O Protocolo de Madri 

O Sistema de Madrid para o Registro Internacional de marcas, estabelecido em 1891, 
foi criado através do acordo de Madrid, de 1891, e do Protocolo de Madrid, de 1989. 
Este Sistema é administrado pela OMPI 504. 

O objetivo do protocolo de Madrid seria oferecer ao proprietário de uma marca a 
possibilidade de proteger automaticamente em vários países, membros deste protocolo, 
mediante de um único depósito diretamente no escritório nacional ou regional de cada 
país ou grupo de países. Este registro internacional teria os mesmos efeitos que o 
registro nacional efetuado em cada um dos países. 

Este mecanismo, a princípio, facilitaria a manutenção da marca registrada e unificaria os 
custos com a tramitação administrativa desta marca. 

Ocorre que, estes benefícios não são encontrados nos países cujo número de marcas 
nacionais é muito inferior ao número de marcas internacionais. Os países em 
desenvolvimento e subdesenvolvidos pagariam um alto custo para internacionalizar seu 
sistema marcário e os escritórios destes países precisariam, antes de aderir a tal tratado, 
se estruturar para comportar tal sistema.   

§ 31.1.(A) A adesão ao Protocolo  pelo Brasil 

No Brasil, neste momento, ocorre um acalorado debate sobre os benefícios e sobre as 
desvantagens deste sistema estes debates envolvem doutrinadores da área, organizações, 
o governo etc 505. 

A FIESP apoiou o Protocolo de Madri afirmando em artigo publicado em 7 de julho de 
2002, no jornal Valor Econômico, que se deve ter em mente que o atual sistema precisa 
ser simplificado e aperfeiçoado em benefício dos titulares de marcas. Esta instituição 
terminou seu posicionamento defendendo que “diante de um mercado que não pára a 
adesão ao Protocolo de Madri é uma realidade que nos parece inexorável.” 

Em 2002, o presidente da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, firmou a 
resolução 23 da ABPI em que esta associação se colocou contra a adesão do Brasil a 
este tratado e explicou as razões desta desaprovação.  

Em 2006, o Governo Federal, por parte do Ministro Luiz Fernando Furlan, da cúpula 
presidencial do INPI, formada por Jorge Ávila e Roberto Jaguaribe, dentre outras 
organizações não governamentais, se colocaram a favor da adesão do Brasil ao 
Protocolo de Madri. Já alguns escritórios de propriedade intelectual, alguns 

                                                

504  Vale notar que o Protocolo não é o mais recente instrumento internacional sobre marcas. Esta qualidade 
deve ser reconhecida ao tratado de Singapura (Doc. OMPI WO/GA/33/1), concluído em março de 2006 e que entrou 
em vigor em 16/3/2009. Segundo a OMPI (Press release 462 da OMPI) este tratado dinamizaria os procedimentos 
administrativos associados com os procedimentos de registro da marca e promete reduzir os custos para seus 
proprietários e entrará com força quando 10 países ou as organizações intergovernamentais ratificarem o tratado. Esta 
organização entende que a execução do tratado de Singapura permitirá que as autoridades nacionais e regionais da 
administração da marca registrada se beneficiem dos procedimentos simplificados, incluindo meios de comunicação 
eletrônicos. Isto reduziria custos processuais da transação, realçará a confiança no sistema da marca registrada e 
fornecerá incentivos adicionais para que o negócio expanda mais; dessa maneira o tratado serviria para melhorar o 
ambiente internacional para o comércio e o investimento. 
505  Vide a discussão minuciosa dessa questão em BARBOSA, Denis Borges, Org,  Direito Internacional da 
Propriedade Intelectual -  O Protocolo de Madri e outras Questões Correntes da Propriedade Intelectual. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2008.  
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doutrinadores e a ABPI mantiveram sua posição contrária à adesão do Brasil ao 
Protocolo de Madrid.  

Em que pese todos os esforços do INPI para adequar o sistema nacional de exame de 
marcas às exigências impostas pelo tratado, este órgão não vem logrando o êxito 
necessário. Alguns especialistas no assunto atestam que a tentativa deste órgão em 
diminuir o período da concessão de uma marca para se adequar aos prazos exigidos no 
tratado causa um verdadeiro caos nesta autarquia, além de afetar a presunção de 
validade dos certificados de registro de marca, pois os exames não estão sendo 
realizados de forma razoável e satisfatória. Em conseqüência, os recursos contra 
indeferimento ou os processos administrativos de nulidade de marca se multiplicam 
impedindo a real desobstrução do INPI nesta área, além de sobrecarregar 
desnecessariamente o judiciário.  

Luiz Leonardos 506
 constata que, o Protocolo prevê o tempo máximo de 18 meses para a 

concessão de pedidos de registros de marca de estrangeiros. Este prazo não beneficia os 
pedidos nacionais, pois desde que o INPI começou a se “preparar” para receber o 
Protocolo, a demora para a concessão de registros de marca pelo Instituto passou de 2 
para 6 anos o que também fere o princípio constitucional da isonomia legal.  

O autor ainda lembra afirma que, os argumentos utilizados pela ABPI em 2002 para 
rejeitar a adesão do Brasil ao protocolo de Madrid continuam a existir. O Brasil 
aumentaria sensivelmente os seus custos com os pedidos de registros de marcas, pois 
passaria a subsidiar cerca de 50 mil pedidos estrangeiros que dariam entrada no INPI 
brasileiro.  

A adesão do Brasil ao protocolo - diz sempre Luiz Leonardos - não geraria vantagem 
econômica para as empresas nacionais. Outro problema que traria desvantagens para o 
Brasil ao aderir ao sistema de Madrid é o fato de todas as decisões relativas a todos os 
processos de marca, que geram prazos, serem publicadas no exterior em língua 
estrangeira e não partirem de um órgão oficial brasileiro, dificultando e encarecendo as 
oposições e acompanhamento jurídico dos brasileiros, especialmente para as micro, 
pequenas e médias empresas.  

Como posição institucional, a ABPI teceu as seguintes objeções ao Protocolo: 

1. O Protocolo de Madri é incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, pois incorre 
em várias inconstitucionalidades, a saber:  

a) os arts. 4.1, 5.2 e 5.5 do Protocolo de Madri, ao assinalarem que o exame do pedido de 
registro internacional deve, sob pena de preclusão para o INPI, forçosamente se dar num 
prazo de 12 (doze) ou 18 (dezoito) meses, e o das eventuais oposições num período de 7 
(sete) meses, afrontam o direito de igualdade preconizado no art. 5, caput, da Constituição 
Federal de 1988. A diferença de tratamento advém do fato de os pedidos nacionais não 
estarem submetidos à possibilidade de concessão do registro por decurso de prazo ou sem 
exame de mérito, estando eles atualmente sujeitos a um exame de cerca de 36 (trinta e seis) 
meses; 

b) o art. 3.5 do Protocolo de Madri e os arts. 6.1.b e 6.3.b do respectivo regulamento, ao 
disporem que o Inglês e Francês são as únicas línguas empregadas nos certificados de 
registro, nas publicações e em todo o procedimento administrativo do registro internacional, 

                                                

 

506  LEONARDOS, Luiz, Protocolo de Madrid?,  Boletim da ABPI nº 80. Em 
http://www.abpi.org.br/pdfs/boletim/Bol80.pdf 
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violam o art. 13 da Constituição Federal de 1988, segundo o qual o Português é a língua 
oficial do Brasil e como tal deve ser empregado em todos os documentos oficiais que 
tenham vigência em nosso País;  

c) os arts. 15.3 e 15.5 do Protocolo de Madri, ao preverem que a denúncia do tratado por 
um país membro (medida já tomada pelo Brasil em 1934, em relação ao Acordo de Madri) 
extingue em 1 (um) ano todos os registros internacionais nele vigentes, independentemente 
do prazo de vigência que lhes restava, ofende a proteção que a Constituição dá aos direitos 
adquiridos (art. 5o, inciso XXXVI). Ao transformar o registro internacional em mera 
expectativa de direito (pedido de registro nacional), os arts. 15.3 e 15.5 do Protocolo de 
Madri: 
- impedem a repressão a atos de importação paralela (art. 132, III, da Lei 9.279/96) e de 
contrafação (arts. 189 e 190 da Lei 9.279/96), que se funda no registro;  

- prejudicam a exploração da marca sob o regime de franquia (arts. 2o e 3o, XIII, da Lei 
8.955/94); 
- sujeitam o antigo titular à reabertura dos prazos para oposição e invalidação do registro 
por parte de terceiros; e, como destacado,  

- ofendem direitos adquiridos, em virtude do desrespeito ao prazo remanescente de vigência 
do registro internacional extinto pela denúncia ao tratado.  

d) os arts. 9, 9bis e 9 ter do Protocolo de Madri e o art. 36 (i) do respectivo Regulamento, 
ao conferirem aos não residentes titulares de registros internacionais de marca uma isenção 
de taxa quanto à anotação de mudança de procurador, violam o direito de igualdade 
preconizado no art. 5o, caput, da Constituição Federal, pois igual direito não é reconhecido 
aos brasileiros titulares de registros nacionais, que são obrigados ao pagamento desta taxa, 
nos moldes do art. 228 da Lei 9.279/96.  

2. A par destas inconstitucionalidades, o Protocolo de Madri afeta os usuários residentes no 
Brasil, pois: 

a) dificulta, em ações marcárias movidas no Brasil, a citação dos réus não residentes no 
País, que passa a se dar por meio de carta rogatória encaminhada por canais diplomáticos, 
de moroso cumprimento, e não mais através da citação na pessoa de procurador constituído 
e domiciliado no Brasil (cf. permitem o art. 217 da Lei 9.279/96 e o art. 2.3 da Convenção 
de Paris). Pelos arts. 2.2 e 3.4 do Protocolo de Madri, o procedimento do registro 
internacional se dá exclusivamente entre o INPI do país membro e a OMPI - Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual, sem que o depositante precise manter um representante 
local no país para o qual pretende a proteção;  

b) torna imprecisos os meios para a defesa dos direitos, pois a única publicidade prevista 
acerca do registro internacional se dá em Inglês ou Francês (vide item 1 "a" acima), no seio 
de uma publicação editada na Suíça, o que dificulta a apresentação de oposições e gera 
controvérsias sobre o início do prazo para a interposição destas, cabendo destacar que há 
óbices à registrabilidade que somente por oposição podem ser detectados, como é o caso do 
pré-uso contemplado no art. 129, § 1o, da Lei 9.279/96;  

c) dificulta a escolha de marcas e as buscas prévias de anterioridades, pois cria uma 
duplicidade de base de dados a ser consultada: a do INPI - Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial, relativa aos pedidos e registros nacionais, e a da OMPI - 
Organização Mundial da Propriedade Intelectual, quanto aos pedidos e registros 
internacionais; 

d) encarece os gastos com as análises técnicas de colidência e com processos judiciais para 
a invalidação de registros de marca concedidos indevidamente, por decurso de prazo e sem 
exame de mérito, com o agravante da necessidade de citação por carta rogatória e a 
contratação de advogados no exterior para acompanhar o cumprimento desta; 
 
e) cria despesas novas e aumenta a burocracia, ao sujeitar os usuários residentes no Brasil 
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ao pagamento de taxas para a feitura de busca de anterioridade no banco de dados de 
registros internacionais da OMPI (cf. art. 5 ter, item 2, do Protocolo de Madri), em 
contraste com as buscas feitas no banco de dados do INPI, cuja consulta é eletrônica e 
gratuita; 
 
f) cria uma indesejável dependência do INPI, de cuja eficiência na comunicação com a 
OMPI dependerá a conservação da data de prioridade do depósito do pedido de registro (cf. 
arts. 2.2 e 3.4 do Protocolo de Madri) e a validade e eficácia da notificação de 
indeferimento do pedido de registro internacional (arts. 4.1 e 5.5 do Protocolo de Madri). 
 
3. Os prejuízos que a adoção do Protocolo de Madri acarreta para os usuários residentes no 
Brasil não são compensados por significativas vantagens em termos de eventual redução de 
custos na obtenção de um registro internacional, pois:  

a) a demanda brasileira de registros internacionais é muito pequena, uma vez que entre 
1996 e 2000 o Brasil apresentou apenas 357 (trezentos e cinqüenta e sete) pedidos de 
registro de marca comunitária (vigente nos países europeus), quantidade esta que no ano de 
2001 foi de apenas 147 (cento e quarenta e sete) pedidos, o que representa as ínfimas 
porcentagens de 0,18% e 0,30 % dos pedidos depositados em tais períodos (3); 
 
b) grande parcela das exportações brasileiras refere-se a insumos e produtos desprovidos de 
marca;  

c) não há garantia de redução de taxas, pois os países membros conservam a faculdade de 
exigir o pagamento do mesmo valor que seria cobrado do depositante de um pedido de 
registro nacional (cf. art. 8.7 do Protocolo de Madri).  

Esta falta de benefícios para as empresas residentes no País já levou o Brasil a denunciar a 
adesão ao Acordo de Madri, nos idos de 1934, consoante exposição de motivos feita pelo 
Dr. Francisco Antonio Coelho, então Presidente do antigo DNPI - Departamento Nacional 
da Propriedade Industrial, atual INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.  

4. O Protocolo de Madri é desfavorável mesmo para as empresas estrangeiras, pois: 
a) rompe, em seu art. 6.3, com o princípio da independência dos registros preconizada pelo 
art. 6, item 3, da Convenção de Paris, dificultando operações de reengenharia, fusões e 
aquisições, por intermédio das quais as multinacionais pretendam manter, sob a titularidade 
de diferentes empresas integrantes de seu grupo econômico, os direitos de Propriedade 
Industrial que tiverem adquirido em determinados países ou regiões;  

b) dificulta o exercício de seus direitos em juízo, gerando dúvidas sobre qual é a legislação 
aplicável ao registro internacional (concedido na Suíça pela OMPI - Organização Mundial 
da Propriedade Intelectual, cf. art. 2.1 do Protocolo), uma vez que o art. 8o da Lei de 
Introdução ao Código Civil destaca que os bens são qualificados pela lei do país em que 
estiverem situados e os arts. 108 e 115 do Código Bustamante estatuem que os direitos de 
propriedade industrial reputam-se situados no país em que o registro tiver sido concedido e 
são regidos por esta legislação;  

c) reduz a efetividade da proteção jurídica ao registro de marca, pois a concessão de 
registro sem exame efetivo quanto à presença dos requisitos legais para tanto existentes 
afeta a presunção de legalidade inerente aos atos administrativos e dificulta a obtenção em 
juízo de provimentos de urgência (medidas cautelares ou antecipações de tutela) que 
permitam que o titular do direito impeça de imediato a continuidade de atos de contrafação. 
5. O Protocolo de Madri também gera repercussões para o INPI - Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial, pois:  

a) acarreta perda total da receita oriunda das taxas cobradas para as anotações de nome, 
endereço e cessões, atos estes que pelos arts. 9, 9bis e 9ter do Protocolo de Madri são 
gratuitos; 
b) diminui em cerca de 30% (trinta por cento) a receita obtida com as taxas de depósito. 
É certo que o art. 8.7 do Protocolo de Madri garante aos países membros a faculdade de 
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cobrar a taxa de depósito integral praticada em relação aos depósitos nacionais. Entretanto, 
isto não elimina as perdas relativas às taxas de anotações, uma vez que não há igual 
faculdade em relação a estas.  

Cumpre destacar que a economia brasileira é bastante sensível a estas perdas, considerando-
se que a balança de pagamentos é deficitária no que se refere à conta de serviços. O serviço 
de registro de marcas e respectivas anotações é um dos poucos ítens desta conta em que há 
superávit. A diminuição deste superávit, em virtude da adoção do Protocolo de Madri, 
aumentará, na mesma proporção, o montante do déficit geral existente na conta de serviços.  

6. Em virtude dos motivos acima, a ABPI - Associação Brasileira da Propriedade 
Intelectual, a exemplo do quanto já feito pela ASIPI - Associação Interamericana de 
Propriedade Industrial, manifesta-se contrariamente à adesão ao Protocolo de Madri, 
recomendando que a minuta do acordo da ALCA seja aperfeiçoada para não mais 
contemplar a obrigatoriedade de tal adesão pelos seus países membros, a qual, aliás, 
também não é imposta pelo TRIPs.  

Rio de Janeiro, 8 de Abril de 2.002 

José Antonio B.L. Faria Correa 

Presidente 

Conquanto não vislumbre quaisquer inconstitucionalidade das mencionadas no ato 
internacional (já que não há garantia constitucional de isonomia entre nacionais e 
estrangeiros não residentes), e a co-existência do texto internacional com o texto interno 
não importa, em princípio, em conflitos inter-normativos, subscrevo integralmente a 
posição da entidade quanto ao rol de inconveniências e problemas procedimentais 
resultantes do eventual Protocolo.  

§ 31.1.(B) O parecer da OAB 

A OAB/RJ preparouem 2008 detalhado Parecer quanto às necessidades de adaptações 
para a incorporação do Protocolo sem maiores impactos, subscrito por Daniela Bessone, 
Elaine Ribeiro do Prado, Paula Mena Barreto e Vivian de Melo Silveira.  

Assim conclui o Parecer 507: 

A CPIP da OAB/RJ não se opõe à adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, desde que esteja 
plenamente assegurado o devido aparelhamento do INPI a fim de que este possa cumprir 
com todos os prazos e obrigações provenientes do Protocolo e que sejam atendidas as 
sugestões já abordadas com maiores detalhes no capítulo 6 deste parecer, e que a seguir são 
transcritas resumidamente: 

PROCURADOR LOCAL – A fim de assegurar o cumprimento do art. 217 da LPI, que 
determina que o requerente de direitos de propriedade industrial no Brasil mantenha em 
nosso país procurador com poderes para receber citações judiciais, ao aderir ao Protocolo o 
Brasil deverá declarar que, no máximo no prazo de 60 (sessenta) dias (cf. art. 216, § 2º da 
LPI) contados da data em que for realizado o registro internacional, o titular de um registro 
internacional deverá protocolar junto ao INPI a procuração prevista nesse art. 217 da LPI. 

CADUCIDADE – A fim de se minimizar os inconvenientes causados pelas marcas de 
defesa (i.e. aquelas registradas no Brasil mas que aqui não são utilizadas), a LPI deverá ser 
alterada concomitantemente à adesão do Brasil ao Protocolo para que os arts. 143 e 145 da 

                                                
507  O teor integral desse Parecer se encontra em BARBOSA, Denis Borges . Direito Internacional da 
Propriedade Intelectual O Protocolo de Madri e outras Questões Correntes da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008. 



262 

LPI sejam modificados, de modo a que a caducidade do registro marcário por falta de uso 
passe a ser possível no Brasil a partir de 3 (três) anos de falta de uso da marca. 

DECLARAÇÃO DE EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE - De forma a 
compatibilizar o sistema do Protocolo com a legislação brasileira (art. 128, § 1º da LPI), 
sugere-se que o Brasil, ao formalizar a sua adesão, declare que exigirá do titular do registro 
internacional a declaração de exercício efetivo da atividade para a qual a marca se destina, 
que já é exigida atualmente dos depositantes de pedidos de registro de marca brasileiros. A 
situação é análoga à que ocorreu quando os EUA aderiram ao Protocolo de Madri e o 
Escritório Internacional passou a exigir do titular do registro internacional que este assine 
uma declaração de que possui a intenção de usar a marca no território norte-americano, a 
fim de satisfazer essa peculiaridade da legislação daquele país. A declaração de exercício 
da atividade do titular poderá ser complementada, mediante exigência do INPI em caso de 
dúvida, por outras provas que demonstrem o efetivo exercício da atividade a que a marca se 
destina a assinalar. 

CO-TITULARIDADE - A fim de evitar a quebra da isonomia de tratamento entre os 
depositantes de pedidos de registro nacionais e os titulares de Registros Internacionais com 
pedido de extensão para o Brasil, sugere-se que o INPI passe a admitir os pedidos de 
registro nacionais em regime de co-titularidade. 

REPUBLICAÇÃO NO BRASIL - Para garantir a efetividade da publicidade no Brasil e, 
conseqüentemente, a validade dos atos administrativos correspondentes, sugere-se que o 
Brasil, ao aderir ao Protocolo de Madri, declare que haverá a republicação no boletim 
oficial do INPI, em língua portuguesa, dos atos de interesse em nosso país, no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação da publicação oficial do Escritório 
Internacional, devendo o Brasil declarar expressamente no ato de adesão, ainda, que 
publicações feitas pelo Escritório Internacional não produzirão quaisquer efeitos no 
território nacional. 

TERMO INICIAL DE CONTAGEM DE PRAZOS – Ao aderir ao Protocolo, o Brasil 
deverá declarar que eventuais prazos aplicáveis no Brasil (como v.g. o prazo de 
apresentação de oposições por terceiros) deverão ter como termo inicial a publicação em 
língua portuguesa do pedido internacional, feita no Brasil pelo INPI. Tal publicação deverá 
conter todas as informações da realizada pelo Escritório Internacional, inclusive, e 
especialmente, a tradução para o português da lista de produtos ou serviços reivindicados 
pelo pedido internacional. 

IRRETROATIVIDADE DE PROTEÇÃO - A fim de evitar a insegurança jurídica que 
resultaria da aplicação do Artigo 4(1) do Protocolo (que prevê que os registros 
internacionais gozam de proteção a partir de sua concessão pelo Escritório Internacional), e 
a fim de garantir o tratamento isonômico entre depositantes de pedidos de registro nacionais 
e titulares de Pedidos de Registro Internacionais, sugere-se que a legislação brasileira 
contenha regra expressa no sentido da irretroatividade da proteção conferida pela concessão 
no Brasil da extensão do Registro Internacional. Conseqüentemente, a proteção conferida 
ao Registro Internacional no período compreendido entre a data de sua inscrição no 
Escritório Internacional e a concessão de sua extensão para o Brasil seria a mesma 
conferida aos pedidos de registro nacionais. 

PRAZO DE 18 MESES PARA EXAME DOS PEDIDOS DE EXTENSÃO PARA O 
BRASIL - É essencial, que o Brasil declare, no momento de sua adesão, que será de 18 
(dezoito) meses o prazo aplicável para manifestação do INPI quanto à recusa provisória do 
pedido de extensão do registro internacional. 

MANUTENÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE DA LPI - A fim 
de evitar a insegurança jurídica decorrente das dificuldades de interpretação da alínea (c) do 
Artigo 5(2) do Protocolo de Madri vis-à-vis o direito brasileiro, sugere-se que ao aderir ao 
Protocolo o governo brasileiro declare que a referida norma é inaplicável ao Processo 
Administrativo de Nulidade disciplinado nos artigos 168 e seguintes da LPI, de tal modo 
que o INPI não ficará sujeito a qualquer prazo preclusivo para comunicar ao Escritório 
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Internacional o eventual cancelamento de pedido de extensão para o Brasil em virtude de 
ter sido instaurado regularmente (segundo a LPI) um Processo Administrativo de Nulidade. 

ISONOMIA DE TAXAS COBRADAS PELO INPI PARA OS PEDIDOS NACIONAIS - 
Sugere-se que o Brasil formalize opção pela cobrança de retribuição individual. A fim de 
evitar quebra da isonomia de tratamento entre os depositantes de pedidos de registro 
nacionais e os titulares de Registros Internacionais com pedido de extensão para o Brasil, 
sugere-se que o INPI passe a admitir pedidos de registro nacionais multi-classes, com a 
cobrança nos pedidos de extensão recebidos via Protocolo de idênticos valores de 
emolumentos, para cada classe protegida, dos praticados para os pedidos nacionais. Tais 
valores são, atualmente de US$ 470.00 por classe; logo, os pedidos provenientes do exterior 
via Protocolo, para os quais é obrigatório a cobrança de uma única taxa para até 3 classes, 
deverão custar ao titular do registro internacional US$ 1,410.00. Caso o INPI deseje cobrar 
taxa inferior a US$ 1,410.00 para a extensão no Brasil do registro internacional, então 
deverá o INPI reduzir na mesma medida as taxas para os pedidos nacionais, com a 
conseqüente queda na arrecadação do órgão. Qualquer redução de custos em benefício 
apenas de estrangeiros que utilizem o Protocolo será inconstitucional e contrária à CUP, 
como também uma medida obviamente contrária aos interesses nacionais pois não se 
justificaria que uma autarquia federal brasileira subsidiasse estrangeiros, em detrimento dos 
nacionais. 

SUBORDINAÇÃO À LPI DA MUDANÇA DE TITULAR DO REGISTRO 
INTERNACIONAL - Sugere-se que, ao aderir ao Protocolo, o Brasil faça ressalva no 
sentido de que por ocasião da aplicação do artigo 9 do Protocolo (que prevê que a 
Secretaria Internacional fará a anotação das mudanças de titularidade), dever-se-á observar 
a regra prevista no artigo 135 da LPI, segundo o qual são automaticamente cancelados os 
registros e arquivados os pedidos de registro de marcas iguais ou semelhantes, relativas a 
produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, que porventura não tenham sido cedidos 
no mesmo ato. 

USO DA RESSALVA PREVISTA NO ART. 14(5) DO PROTOCOLO - É essencial para 
evitar uma retroatividade nociva aos interesses nacionais que o Brasil, ao aderir ao 
Protocolo, declare que a proteção resultante de qualquer Registro Internacional antes da 
entrada em vigor desse Protocolo não será objeto de uma extensão da proteção no Brasil. 

§ 31. 2. - O sistema do Protocolo 

O sistema de Madri de registro internacional de marcas abrange dois tratados: o acordo 
de Madri a respeito do registro internacional das marcas, que data de 1891, e o 
protocolo que se relaciona ao acordo de Madri, o qual vige desde 1º. de abril de 1996. O 
sistema é administrado pelo departamento internacional WIPO em Genebra. 

Pode valer-se do sistema quem tenha um estabelecimento real e eficaz, ou é 
domiciliado, ou é nacional de um dos países da União de Madri. Uma marca pode ser 
registrada internacionalmente somente se foi sido registrada já no país de origem. (ou, 
no caso do Protocolo, se foi requerida). O depósito internacional designa um ou mais 
país (mas não o país da origem) em que a marca deve ser protegida, podendo-se 
acrescentar posteriormente.  

Um país pode ser designado somente se esse país e o país de origem são - ambos - 
partes do mesmo tratado (do Acordo ou do Protocolo).  

Após o registro internacional, o departamento internacional notificará cada país que a 
proteção foi pedida. Cada país designado tem o direito de recusar a proteção, dentro dos 
limites de tempo especificados no acordo ou no protocolo. O limite de tempo para que 
um país notifique uma recusa é geralmente doze meses. 



264 

O depositante só precisa fazer um depósito, em uma língua, e pagar uma só retribuição. 
Além disso, não tem que esperar o escritório de cada país fazer exame; se nenhuma 
recusa for notificada por um escritório dentro do limite de tempo aplicável, a marca está 
protegida no país designado. 

§ 31.2.(A)Dependência temporária da marca estrangeira em Madri 

Ao exato oposto do que ocorre sob o regime geral da Convenção de Paris, o registro 

internacional da marca através do sistema de Madri é dependente da marca estrangeira 
– mas só nos primeiros cinco anos do registro internacional508. 

No entanto, os efeitos da marca em cada território nacional são exatamente os mesmos 
de uma marca registrada no país em questão, seguindo-se a lei nacional em tudo509.  

§ 32.  - A questão da multiplicidade dos foros 

Com o deslocamento das discussões da matéria de Propriedade Intelectual da OMPI 
para a OMC,  a perspectiva de concentração das forças políticas que levam às mudanças 
plurilaterais pareceram diminuir bastante. Como indicamos, a presença de uma 
articulação forte dos interesses do chamado “grupo dos 77’” junto à OMPI no início da 
década de 80’ seguramente foi um elemento significativo para a abertura do segundo 
foro das mesmas discussões junto ao GATT.  

Essa tática, que tem o nome de forum shopping, não se tornou, porém, monopólio dos 
países da OECD: 

Regime shifting has been a pervasive feature of international intellectual property 
lawmaking at least since the shift from WIPO to GATT to TRIPs. But its recent use by 
developing countries has not been fully explored. This Article remedies that omission. It 
shows how developing nations, aided by NGOs and officials of intergovernmental 
organizations, have used regime shifting to serve different normative and strategic goals. 
These include moving to regimes whose institutions, actors, and decision-making 
procedures are more conducive to achieving desired policy outcomes, relieving pressure by 
domestic interest groups for lawmaking in other regimes, generating counterregime 

                                                

508  Do Manual da OMPI, capítulo V: 5.336 “ For a period of five years from the date of its registration, an 
international registration remains dependent on the mark registered or applied for in the Office of origin. If, and to the 
extent that, the basic registration ceases to have effect, whether through cancellation following a decision of the 
Office of origin or a court, through voluntary cancellation or through non-renewal, within this five-year period, the 
international registration will no longer be protected. Similarly, where the international registration was based on an 
application in the Office of origin, it will be canceled if, and to the extent that, that application is refused or 
withdrawn within the five-year period, or if, and to the extent that, the registration resulting from that application 
ceases to have effect within that period. The Office of origin is required to notify the International Bureau of facts and 
decisions concerning such ceasing of effect or refusal and, where appropriate, to request the cancellation (to the 
extent applicable) of the international registration. Such cancellation is published in the Gazette and notified to the 
designated Contracting Parties. 5.337 After the expiry of this period of five years, the international registration 
becomes independent of the basic registration or basic application” 

509  Idem: 5.331 From the date of the international registration, the protection of the mark in each of the 
countries of the designated Contracting Parties is the same as if the mark had been the subject of an application for 
registration filed directly with the Office of that Contracting Party. If no refusal is notified to the International Bureau 
within the relevant time limit, the protection of the mark in the country of each designated Contracting Party is the 
same as if it had been registered by the Office of that Contracting Party. 
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intellectual property norms in tension with TRIPs, and developing concrete proposals to be 
integrated into the WTO and WIPO. 510 

Comicamente, o forum shopping iniciado pela política internacional americana em 
Propriedade Intelectual vem a ser atribuído a um oportunismo brasileiro: 

While it may be understandable that a lack of natural and/or human capital resources may 
give rise to a national sense of inadequacy, insecurity, and urgency, such feelings, if 
unchecked, could nevertheless devolve into something much more harmful. Arguably, 
Brazil is now demonstrating a type of intransigence at international institutions, through its 
efforts to help reform and replace the current paradigm of international intellectual property 
law. It also refuses to enter into extra-regional trade agreements or to recognize and enforce 
foreign intellectual property rights 511. 

Entre as várias discussões em outros foros, note-se o papel precursor da UNCTAD, o 
importante trabalho da FAO quanto à proteção de cultivares 512, e o da Organização 
Mundial da Saúde, que criou em 2003 uma comissão específica sobre Propriedade 
Intelectual 513. 

§ 33.  - Negociações do Tratado Substantivo Sobre Direito de 
Patentes (SPLT) 

Esta proposta de tratado foi concebida com o objetivo de proceder a harmonização dos 
direitos de patentes além dos simples patamar mínimo previsto em tratados do tipo 
TRIPs 514. Seu resultado ostensivo é aumentar os níveis de proteção em favor dos 
titulares de direitos 515.  

Nota Cícero Gontijo 516: 

Embora o foro mais importante de discussão sobre IPRs seja a OMC, a principal iniciativa 
em que está envolvido o Brasil ocorre neste momento na Organização Mundial da 
Propriedade Intelectual - OMPI. Esta organização, substancialmente esvaziada com o 
advento da criação da OMC, buscou aprofundar-se em programas paralelos de grande 
relevância. Entre eles, vem coordenando discussões no âmbito do Comitê Permanente do 
Direito de Patentes (Standing Comitee on the Law of Patents - SCP), para estabelecer o 

                                                

510  Laurence R. Helfer†, Regime Shifting: The TRIPs Agreement and New Dynamics of International 
Intellectual Property Lawmaking, found at http://law.vanderbilt.edu/faculty/helfer.html .  
511  Lawrence A. Kogan, Brazil’s IP Opportunism Threatens U.S. Private Property Rights, 38 UNIV. OF 
MIAMI L. REV. 1 (Fall 2006) 24-25, at http://www.itssd.org/Publications/IAL105-II(frompublisher)[2].pdf . 
512  Vide ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5714e/y5714e00.pdf.  
513  Confira-se em http://www.who.int/intellectualproperty/background/en/index.html . O importante Relatório 
da OMS sobre Propriedade Intelectual e Saúde encontra-se em 
http://www.who.int/intellectualproperty/documents/thereport/ENPublicHealthReport.pdf 
514  Veja-se http://www.wipo.int/patent-law/en/harmonization.htm 
515  “At its fourth session, held in November 2000, the SCP of WIPO decided to draft a harmonized treaty on 
substantive patent law. It was decided that this future legislation would focus on the main patent issues such as “… 
the definition of prior art, novelty, inventive step/nonobviousness, industrial applicability/utility, the drafting and 
interpretation of claims and the requirement of sufficient disclosure of the invention. [emphasis added]”, Carlos 
Correa, org., A Guide To Pharmaceutical Patents, VolI., South Center, Julho de 2008, encontrado em 
http://www.southcentre.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=932&Itemid, visitado em 
4/2/2009.  
516  Cícero Gontijo, Principais aspectos da Propriedade Industrial em negociação nos vários foros internacionais  
Comentários e Sugestões, in BARBOSA, Denis Borges, Org., . Direito Internacional da Propriedade Intelectual -  O 
Protocolo de Madri e outras Questões Correntes da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.  
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texto de um Tratado sobre o Direito Substantivo de Patentes (Substantive Patent Law 
Treaty – SPLT), merecedor de cuidados. 

O texto em discussão eleva consideravelmente os padrões de proteção das patentes e cria 
obrigações que dificilmente poderiam ser cumpridas por países em desenvolvimento. Mais 
do que isso, a iniciativa tem em mente apenas os direitos dos titulares de patentes, buscando 
defini-los, ampliá-los e assegurar-lhes aplicação, sem, em nenhum momento, se aprofundar 
nas necessidades dos países onde se aplicarão tais patentes, particularmente os países em 
desenvolvimento. 

As discussões em matéria de patentes seguem em ritmo lento, uma vez que nem dentro 
da União Européia, ou até mesmo dos EUA, há consenso sobre como se deve 
“harmonizar” ou melhorar o sistema nacional de patentes, quanto mais um eventual 
sistema internacional. Esta morosidade leva é reflexo dos diferentes graus de 
desenvolvimento de cada país, bem como a existência de flexibilidades e tratamento 
diferenciado. 

§ 34.  - Conhecimentos Tradicionais e Recursos Genéticos 

A OMPI criou em 2000  um Comitê Intergovernamental quanto ao tema em questão 517.  
Dirigimos a atenção do leitor para o Capítulo específico sobre a questão.  

§ 35.  - Trilateral e outras discussões inter-repartições 

Em julho de 2006, um diplomata de um país europeu visitou-me para chamar atenção de 
um aspecto interessante: o seu Estado estava se sentindo alijado das discussões 
realmente importantes no campo das patentes. Com a paralização das discussões de 
harmonização, um exercício similar estava sendo conduzido, com grande eficácia, entre 
a EPO, o USPTO e o escritórioo japonês, visando a interligação e padronização de 
procedimentos.  

Na verdade,  Cooperação Trilateral foi fundada em 1983 entre European Patent Office 
(EPO), Japan Patent Office (JPO) e o United States Patent and Trademark Office 
(USPTO). A Cooperação visa resolver problemas comuns relativos À proteção da 
Propriedade Industrial, a harmonização de praticas dos três escritórios de patentes, a 
promover a disseminação de informações técnicas contidas nas patentes, a 
conscientização dos benefícios do sistema de patente e a exploração do potencial de 
trabalho de cada um dos três Escritórios de Patente em pesquisa, exame, documentação 
e ferramentas eletrônicas. Mais de 85 % de todas as solicitações de patentes feitas no 
mundo, incluindo as solicitações PCT, são processadas pelos escritórios da Trilateral 518.  

§ 36.  - Outras discussões em curso 

Manifestam-se importantes discussões no campo da proposta do Tratado Sobre Proteção 
aos Organismos de Radiodifusão (ainda que tais discussões não estejam em curso), da 

                                                
517  The WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional 
Knowledge and Folklore (IGC)  (document WO/GA/26/6). Sobre a questão, vide Leopoldo Nascimento Coutinho, a 
atuação diplomática brasileira no 1º mandato (2001-2003) do Comitê Intergovernamental Sobre Propriedade 
Intelectual e Recursos Genéticos, Conhecimentos Tradicionais E Folclore (IGC), da Organização Mundial Da 
Propriedade Intelectual (OMPI), Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Relações Internacionais da 
Universidade Federal Fluminense, como requisito para a obtenção do Grau de Mestre. 

518  Vide site www.trilateral.net e www.trilateral.org.  
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proposta de Acordo Internacional Sobre a Proteção das Indicações Geográficas – IG, 
ambas no alcance da OMPI.  Como proposta de setores da sociedade civil, questiona-se 
a necessidade de discussão de um Tratado de Acesso ao Conhecimento (A2K), que se 
voltaria à implementar o direito humano de acesso ás criações, precisto na Declaração 
de 1948, art. 27.1 519.  

Seção 11 - Fora dos tratados: a reciprocidade 

Como já visto, o sistema de Convenções, tratados multilaterais, rejeita a reciprocidade 
como fundamento do sinalagma entre as partes. Pelo sistema da “União” ou do 
“tratamento nacional”, procura-se exatamente evitar o princípio do ut des do direito 
romano, que condicionava a exeqüibilidade da prestação à correlação direta da outra 
parte. 

Mas o que acontece, quando não há tratado? Ao contrário do disposto na nossa lei 
autoral, que limita sua proteção aos estrangeiros domiciliados no exterior (Art. 2o. da 
Lei 9.610/98 - “gozarão da proteção dos acordos, convenções e tratados ratificados pelo 
Brasil”), a Lei 9.279/96 prevê, ainda, um critério de reciprocidade: 

Art. 3° - Aplica-se também o disposto nesta lei: 

(..) II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em pais que assegure aos brasileiros ou 
pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes. 

§ 37.  - Beneficiários da regra de reciprocidade 

Não havendo tratado em vigor, que beneficie o estrangeiro não domiciliado no País, a 
Lei 9.279/96 prevê aplicação de suas normas, sob condição de reciprocidade. Para 
definir o parâmetro de reciprocidade (isto é, a lei estrangeira que será cotejada com a 
nacional), a lei brasileira elege, no caso, a norma do país em que o estrangeiro seja 
nacional ou aquela em que ele seja domiciliado. Qual delas, enfim?  

Seguramente, a que for mais favorável ao deferimento da extensão de direitos. O 
dispositivo, que atribui direitos mesmo aos que não tenham o benefício de um tratado, 
não se volta a restringir, mas a incentivar a mútua atribuição de patentes e marcas aos 
nacionais de outros países. Poder-se-ía argumentar que é através da restrição, autêntica 
sanção unilateral, que se educa os países estrangeiros no reconhecimento dos direitos 
dos brasileiros; mas não é este um entendimento compatível com o sistema 
constitucional em vigor. 

§ 38.  - Parâmetro subjetivo de reciprocidade 

A lei estrangeira, parâmetro objetivo da reciprocidade, tem de estender aos brasileiro e 

às pessoas domiciliadas no Brasil os direitos sujeitos à avaliação. Diz mal a Lei 
9.279/96 ao utilizar-se da alternativa “ou”.  

                                                
519  Vide http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/06/article_0007.html 
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Em primeiro lugar, a reciprocidade deve incluir todos aqueles que, à luz da regra 
constitucional de isonomia, merecem igual proteção, ceteris paribus: os brasileiros e os 
estrangeiros aqui residentes. Se a lei estrangeira apenas protege um dos dois sujeitos 
(por exemplo, o brasileiro), não atende o padrão constitucional brasileiro de igualdade. 

Em segundo lugar, porque, se apenas reconhecesse o estrangeiro aqui domiciliado 
(presumivelmente, por sua condição nacional, e não por seu domicílio), a lei estrangeira 
tomada como parâmetro estaria efetivamente denegando direitos aos brasileiros. 

Note-se que uma terceira hipótese existe: a de que a lei estrangeira recuse proteção aos 
brasileiros não residentes no Brasil; por exemplo, aos brasileiros domiciliados no 
próprio país onde vige a lei tomada como parâmetro. Se o fizer, não cumpre com o 
pressuposto subjetivo da comparação. Mas podem existir hipóteses em que a própria lei 
brasileira deixe de garantir os direitos de propriedade industrial a brasileiros ou 
estrangeiros aqui domiciliados; e nenhuma exigência se fará, de que a lei estrangeira 
ofereça mais proteção do que dá, para seus próprios beneficiários constitucionais, a lei 
nacional.  

§ 39.  - Reciprocidade: concreta ou in abstracto? 

Difícil instrumento de direito internacional público, a reciprocidade presume uma 
análise jurídica e extra jurídica de extrema complexidade, que não fica aparente na 
noção simples de que “damos a eles o tratamento, que eles dão a nós.” 

Um exemplo, dentre os muitos que se podiam alvitrar: a lei do país X garante patentes a 
todos os requerentes, independentemente de sua nacionalidade; mas tal patente não 
importa em exclusividade de fabricação, só em um domínio público pagante, como na 
antiga lei mexicana. Ou: em prazos, conteúdo de direitos e exclusões de 
patenteabilidade, a lei estrangeira se equipara à nossa, mas as anuidades são muitíssimo 
mais onerosas. Há reciprocidade? 

A reciprocidade importa em confrontar dois parâmetros legais, objetivamente (texto e 
aplicação da lei) e subjetivamente (os beneficiários e obrigados das normas). Mais, é 
preciso comparar tais parâmetros reciprocamente, e não da forma que se compulsam os 
sistemas jurídicos pelos métodos do direito comparado. Mais ainda, não se considera o 
direito elementar em si, mas o instituto como um todo: o prazo maior pode ser 
compensado por regras mais restritivas de licença compulsória. 

Superada a fase cognitiva, o que fazer se a comparação mostrar diferenças de 
tratamento? Considerar substancialmente equivalentes os dois sistemas, se, no efeito 

geral, o depositante brasileiro tem aproximadamente o mesmo tratamento, sob a lei 
estrangeira, que o depositante originalmente submetido à lei estrangeira tem em nosso 
Pais? Qual a aproximação razoável? 

Indo além: constatada a disparidade, negar a proteção ao depositante estrangeiro? Ou 
(solução propugnada na Convenção de Berna), reduzir os direitos do estrangeiro aos 
limites de sua própria lei? Por exemplo: conceder no Brasil a patente ao estrangeiro, 
mas pelo prazo, menor, que sua própria lei nacional outorga?  
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A Lei 9.279/96 silencia, olimpicamente, sobre todas estas questões, o que talvez seja 
medida de prudência, considerando a progressiva inclusão de todos os países existentes 
nos tratados em vigor no Brasil. Mas, já que existe a previsão legal, como aplicá-la? 

Não havendo regra legal, parece razoável aplicar, na sua pragmática, o princípio de 
colaboração internacional intrínseco ao texto, ou seja, admitir à proteção o máximo que 
se puder, sem lesão ao interesse nacional. Sendo substancialmente equivalentes o direito 
estrangeiro e o nacional, ambos medidos em seus efeitos (e não no texto legal isolado e 
sem aplicação), deve-se ao depositante estrangeiro a integralidade da Lei 9.279/96. Não 
se atingindo tal equivalência, recusar a aplicação da lei, pois a redução dos direitos, 
como sugere a Convenção de Berna, à medida da lei estrangeira, é impossível sem 
autorização legal, e de administração quase impossível. 

Seção 12 - A Lei 9.279/96 e os atos internacionais  

A Lei 9.279/96, como a Lei 5.772/71, se aplica aos estrangeiros, beneficiários dos 
tratados e convenções de que sejamos parte, desde que ocorra o depósito do respectivo 
pedido de patente ou marca no Brasil; como complemento à disposição pré-existente, 
manda aplicar as normas mesmo aos estrangeiros não amparados por atos 
internacionais, desde que provada a reciprocidade. 

Assim, para os beneficiários dos atos internacionais pertinentes, a Lei 9.279/96 aplica-se 
independentemente de reciprocidade. Para os cada vez mais raros casos de aplicação 
das normas do novo CPI aos estrangeiros não amparados por tratados, defere-se a 
proteção, através da concessão de patentes, registro de marcas e desenhos industriais, ou 
das normas de repressão à concorrência desleal, se comprovada a reciprocidade. 

O novo CPI, como o anterior, aplica-se exclusivamente aos beneficiários so art. 5º. da 
Carta de 1988, ou seja, os brasileiros e os estrangeiros residentes no País. A concessão 
dos direitos previstos na Lei 9.279/96 àqueles que não estejam entre os beneficiários da 
cláusula isonômica constitucional só ocorre (art. 5º. § 2º. da Carta) nos termos da 
própria lei ordinária ou dos tratados.  

§ 40.  - A questão de direito internacional privado 

Os pressupostos da qualificação, validação e aplicação da lei estrangeira são 
determinados pelo direito internacional privado brasileiro.  

A primeira regra é que na determinação da lei estranha ou estrangeira declarada 
competente, o princípio básico é a observância do que dispõe tal lei a respeito 520.  

E, mais ainda: 

A interpretação, inclusive a qualificação, da lei estrangeira se fará, sem dúvida, de acordo 
com as regras de hermenêutica do direito estrangeiro. 

                                                

520 VALLADÃO, Haroldo. Direito Internacional Privado - Introdução e parte geral vol. I. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 1980, p. 465 a 467. 
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Assim, o juiz do foro acatará, inicialmente, a interpretação ali a sente pelos respectivos 
tribunais, em geral pela Corte Suprema. Estando problema em aberto, optará segundo os 
critérios de exegese lá estabelecidos  

Disse, com exatidão, a Corte Permanente de Justiça Internacional da Haia que: "não seria 
aplicar um direito interno, aplicá-lo de maneira diferente daquela pela qual é ele aplicado 
no país onde está em vigor 521.  

No tocante a direitos de exclusiva, tem-se – segundo o direito brasileiro pertinente - que 
é a lei do país onde a patente é concedida que regula seu estatuto, tanto para qualificar 
quanto para prescrever 522.  

Tal ocorre o art. 8º. Da LICC diz que para qualificar os bens e regular as relações a eles 
concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. 

O Código Bustamante (Dec. 18871 de 13/08/1929), por sua vez, assim dispõe: 

Art. 108. A propriedade industrial e intellectual e os demais direitos analogos, de natureza 
economica, que autorizam o exercicio de certas actividades concedidas pela lei, 
consideram-se situados onde se tiverem registrado officialmente. 

Nota Haroldo Valadão também que a própria CUP tem norma de DIP, apontando para a 
aplicação da lei do lugar onde é concedida a proteção:  

Dos três problemas clássicos do DIP (II. Valladão, DIP, I4, Cap. IV), do primeiro, dos 
conflitos no gozo dos direitos (condição dos estrangeiros ou estranhos), do segundo, 
conflitos no exercício dos direitos (aplicação direta da lex fori ou da lei estrangeira ou 
estranha, conflitos de leis stricto sensii) e do terceiro, dos conflitos no reconhecimento dos 

direitos (adquiridos no exterior, aplicação indireta da lei alienígena) — a Convenção 
preferiu, e bem o fez, se concentrar no primeiro, admitindo o estrangeiro à igualdade com 

os nacionais em matéria de propriedade industrial, das vantagens concedidas pelas leis de 
cada Estado (art. 2º, § l9) atualmente e no futuro, sem prejuízo dos direitos especialmente 
previstos na Convenção, e, no terceiro, no reconhecimento dos direitos adquiridos noutro 
Estado, direito de prioridade (art. 4º.). 

Mas aditou, embora indiretamente, também um princípio de conflito de leis, o da aplicação 
da lei do lugar de proteção, consequente à independência dos direitos (arts. 29, 4 bis, 6 bis e 
quater, etc.). (Grifei) 

O mesmo autor completa:  

Acerca dos conflitos de leis em matéria de propriedade industrial, stricto sensu, no 
exercício dos direitos, o direito brasileiro adota o princípio da lei do lugar do país da 
proteção 523.  

Assim, para responder cada uma daquelas questões, prescritivas ou qualificativas, se 
utilizará a lei do país que conceder a exclusiva.  

                                                

521 Idem, eadem.  

522 Vide Maristela Basso, Direito Internacional Privado e a lei aplicável ao regime jurídico dos direitos patentários, 
Estudos em honra ao Professor Jacob Dlinger, Renovar 2006, p. 639 e seg.  

523 Valadão ainda nota: “Corresponde à melhor doutrina, Plaisant, Trat. Dr. Conv. Internac, concernant Ia Prop. Ind., 
1949, ps. 81-82; wolff, op. cit, p. 547; e Walter J. Deremberg, in XX Cent. Comp. Law... in honnour of yntema, 1961, 
p. 419-420; no Brasil Gama Cerqueira, II, 1956, p. 421 
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§ 41.  - Pedido de patente ou de registro proveniente do exterior 

A extensão do CPI aos estrangeiros não residentes compreende os pedidos de patentes e 
de registros provenientes do exterior, atendida ainda a condição suplementar de que 
sejam depositados no País, desde que sob abrigo de tratado. Assim, os dispositivos do 
CPI que se refiram a patentes ou registros, diretamente ou indiretamente - como as 
disposições adjetivas relativas à concessão ou outorga de tais títulos -, são aplicáveis aos 
estrangeiros não residentes, beneficiários dos tratados.  

Mas os demais dispositivos do CPI, por exemplo, os relativos à concorrência desleal, 
não são aplicáveis aos estrangeiros, a não ser que ocorra uma de duas hipóteses: o 
tratado (se houver) preveja expressamente a aplicação de tais dispositivos, ou verifique-
se a satisfação do requisito de reciprocidade. 

A menção a que tais pedidos devem ser provenientes do exterior não será entendida 
como exigência de um prévio processamento no exterior, por exemplo, através do 
Patent Cooperation Treaty ou do Acordo de Madri para depósito internacional de 
marcas. Mesmo os pedidos feitos no Brasil, diretamente pelo inventor ou criador da 
marca ou por procurador, são admitidos ao regime do CPI.  

§ 42.  - Pedido depositado no País 

Para obter a proteção da lei brasileira, é preciso que se exercite a pretensão do pedido no 
País, através do respectivo depósito. Não basta ter havido depósito no exterior, pois o 
título jurídico é, salvo disposição específica de tratado, de natureza essencialmente 
nacional. Com efeito, em dispositivos bastante enfáticos, a CUP afirma a independência 
das patentes e, com certos matizes, a das marcas, como regra de aplicação geral. 

O tratado, porém, pode dispensar o requisito do depósito para a aquisição do título 
nacional, ou mesmo dar efeitos internos a um título constituído em sede estrangeira ou 
internacional. Para a CUP (art. 8), por exemplo, a proteção dos nomes empresariais 
constituídos no exterior independe de registro; e assim também obtem proteção no País 
as marcas, ainda que não registradas, de tal notoriedade que satisfaça os pressupostos do 
art. 6-bis da Convenção de Paris.  

§ 43.  - Aplicação dos tratados aos brasileiros 

A Lei 9.279/96 reproduz uma das mais importantes disposições constantes da Lei 
5.772/71, como garantia de isonomia entre os brasileiros e residentes no País e os 
estrangeiros não residentes ou domiciliados, mas beneficiários de tratados. É 
perfeitamente possível que os tratados concedam aos estrangeiros benesses negadas pela 
legislação nacional aos locais; pois o Art. 4º. da Lei 5.772/71 manda aplicar 
paritariamente tais benefícios aos nacionais que o invocarem. 

É bem verdade que, em um ponto essencial - a prioridade -, a diferença de tratamento 
pretende ser corrigida pelo disposto no Art. 17 da Lei 9.279/96, que permite um pedido 
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brasileiro ser prioridade de outro pedido brasileiro, nas condições mencionadas. Mas a 
regra geral merece ser preservada 524. 

Note-se que, no CPI 1971, a equiparação se fazia mediante requerimento, ou seja, 
acolhia-se a pretensão manifestada caso a caso. A redação da Lei 9.279/96 deixa de 
exigir a pretensão manifestada, devendo a autoridade aplicar, de ofício, os direitos e 
garantias asseguradas aos estrangeiros, ou prever em atos regulamentares, independente 
de lei nacional, as normas aplicáveis geralmente aos estrangeiros, beneficiários de 
tratados, aos outros estrangeiros, residentes no País, e aos brasileiros. Excluem-se 
apenas os estrangeiros, não beneficiários de tratados. 

§ 43. 1. - Isonomia do nacional com o estrangeiro 

Curiosamente, não existe na Constituição dispositivo genérico que obrigue a estender 
aos nacionais os direitos assegurados aos estrangeiros. No caso específico da 
propriedade industrial, porém, a vinculação dos direitos pertinentes ao “interesse social 
e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País” claramente vindicaria um 
dispositivo legal como este que agora está em análise. 

O princípio constitucional da isonomia abrange, exclusivamente, os brasileiros e os 
estrangeiros aqui domiciliados; a extensão dos direitos previstos na Carta ou nas leis 
depende de expressa disposição legal ou em ato internacional.  

A aqui é outra. Já na CUP, previa-se que os estrangeiros, beneficiários da Convenção, 
teriam o mesmo tratamento que os nacionais, aos nacionais, “sem prejuízo dos direitos 
especialmente previstos na presente Convenção”. Ou seja, poderia o estrangeiro ter os 
benefícios da Convenção, ainda que este excedessem o que a lei nacional concedesse.  

O tratamento nacional do TRIPs também prevê que os países 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” 525. 
Assim, além do mínimo prescrito na norma internacional, os Estados podem favorecer 
os estrangeiros; o que não podem é desfavorecê-los. O art. 3º. do TRIPS dispõe: 

“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”. 

Vê-se, assim, que não é impossível que, sob a lei internacional relevante, os 
estrangeiros, sob a regra de tratamento nacional, venham a ter mais direitos, ou menos 
obrigações, do que os nacionais. 

                                                

524 O exemplo é do art. L.612-3 do Código Francês de 1992, que desde 1990 introduziu a prioridade estrangeira no 
direito daquele país. Vide Bertrand, La Propriété Intelectuelle, vol. II, Ed. Delmas, 1995, p.146; Foyer e Vivant, 
op.cit., p. 137 e 269. 

525 O art. XVII do General Agreement of Trade on Services (GATS), um dos acordos elementares do GATT 1994, 
reflete o art. III.4 do GATT básico, o qual assegura aos bens um tratamento não menos favorável do que é garantido 
ao nacional em idênticas condições. O que se coloca como peculiaridade da isonomia versão GATS é a exigência de 
que a igualdade seja substantiva (in concreto) e não formal de maneira que a aplicação de norma legal formalmente 
igualitária não possa ter como resultado uma desigualdade de tratamento de fato (GATT Analytical Index, p.155). De 
outro lado, o GATS não se opõe a tratamento desigual, em concreto, quando o favorecido é o estrangeiro (art. XVII.2 
e 3).  
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§ 43. 2. - “Em igualdade de condições” 

O que a norma prevê é que se dará aos brasileiros e residentes no País tratamento 
jurídico pelo menos tão favorável quanto os estrangeiros, beneficiários de tratados, 
como se estivessem sob amparo de um único e mesmo instrumento normativo. Se a 
situação de fato for a mesma, aplica-se aos brasileiros a norma internacional, ainda que 

ela não se dirija ao nacional; as condições a que se refere o dispositivo em análise são 
as de fato e, não, obviamente, as jurídicas.  

Ou seja, tomando-se o complexo das situações de fato, que gerariam efeitos sob a norma 
internacional em favor do sujeito beneficiário, fosse ele estrangeiro, o brasileiro auferirá 
os mesmos resultados, por efeito desta norma da lei local. Não haverá a incorporação ad 

hoc da lei internacional, através da norma de equiparação, porém, se os elementos do 
fato gerador não forem integralmente satisfeitos, exceto pela nacionalidade (ou, no caso 
dos estrangeiros aqui domiciliados, pelo domicílio). 

Assim, por exemplo, se a lei internacional prescrever consequências para o fato de o 
estrangeiro se encontrar fora do País ao momento de exercer um direito, ou cumprir 
uma obrigação (dando, em hipótese, prazo de prescrição ou perempção maior), a 
equiparação não existirá se o brasileiro estiver no País; as condições não são 
equivalentes. Mas haverá aplicação da norma equiparativa ao brasileiro, sempre no 
mesmo exemplo, se a presença do estrangeiro no exterior seja neutra perante os efeitos 
previsto na lei internacional - caso o direito seja atribuído ao estrangeiro simplesmente 
por que ele é nacional ou domiciliado em país membro do Tratado, e não porque está no 
exterior. 

A lei anterior condicionava a aplicação do direito internacional ao requerimento da parte 
nacional - para assegurar que não houvesse equiparação in pejus. A norma atual, 
embora tenha prescindido do pedido do interessado para a aplicação da norma 
internacional, não autoriza a aplicação de maiores obrigações, nem a coractação de 
direitos de brasileiros, em virtude de tal regra. O exemplo do Código Francês é 
eloquente.  

Embora não esteja expresso no texto sob análise, entenda-se que a extensão ex officio da 
norma internacional aos brasileiros só se possa dar em favor destes, e não contra; mas, 
manifestada a pretensão de equiparação pela parte nacional, não cabe à autoridade 
perquirir se a aplicação se dá em favor ou desfavor de quem a requer, podendo sempre 
denegá-la se os resultados se produzem em fraude a lei 526, o que não é nunca 
presumido. 

Importantes, e complexas, são as consequências do dispositivo em análise num contexto 
de aplicação da clásusula de nação mais favorecida. 

                                                

526 Regis Fichtner Pereira, Fraude à Lei, Renovar, 1994, p. 136: “A fraude à lei no direito interno se distingue da 
fraude à lei no direito internacional privado. Naquela, o agente procura indiretamente, dentro do sistema jurídico, 
fazer não incidente norma que obrigatoriamente deve incidir. Neste, o agente escapa à incidência da lei simplesmente 
praticando o ato jurídico sob a égide de outro sistema jurídico mais favorável”.  


