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1. Introdução 

 A informação e a comunicação são as estruturas-chave da sociedade pós-

industrial. A informação não está distribuída de forma homogênea ao redor do globo. 

                                                
1 Agradeço especialmente a Michelle Ratton Sanchez Badin pelo auxílio com bibliografia, e a Ronaldo 
Lemos pelos valiosos comentários. Qualquer erro ou imprecisão, no entanto, é de responsabilidade 
exclusiva da autora. 
2 Mestre em Sociologia Jurídica pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pesquisadora 
no Centro de Tecnologia e Sociedade – Fundação Getúlio Vargas. 



As formas de sociabilidade e os processos de inclusão/exclusão estão cada vez mais 

ligados ao acesso à tecnologia e à informação. 

 Uma série de pressupostos genéricos e de aceitação relativamente universal, 

ainda que comportem desdobramentos antagônicos e estejam sujeitos também à 

crítica da ideologia. Colocados como cabeceira do texto, eles indicam que pensar a 

reforma dos direitos autorais implica compreendê-los em seu contexto, sem perder a 

dimensão de que eles são uma forma escolhidas para lidar com a informação, dentre 

outras existentes e outras possíveis. A doutrina do direito autoral como um direito 

natural, típica da tradição francesa do droit d’auteur e cristalizada nos principais 

tratados internacionais de direitos autorais, bem como nos discursos inflamados nas 

discussões envolvendo o direito autoral em tempos de internet, absolutiza conceitos, 

nega-lhes a contingência e elimina-os da circulação política. 

 O objetivo deste artigo é localizar a discussão sobre reforma dos direitos 

autorais no contexto de globalização política e econômica, tirando desse contexto 

conseqüências para a onda de reformas das leis de direitos autorais pelo mundo, e 

para o debate de reforma brasileiro em particular. Com isso, busco desprender a 

discussão do círculo conceitual e dogmático ao qual ela está predominantemente 

ligada e, assim, trazê-la para uma análise informada por outros pontos de vista. 

 A área dos direitos autorais é privilegiada para uma discussão com base na 

transnacionalização do direito. Em primeiro lugar, porque a associação entre direitos 

autorais e tecnologia, que não tem nação, é próxima: o direito autoral surge a partir do 

desenvolvimento da tecnologia. Não havia necessidade de pensar o direito autoral 

antes da imprensa.3 A reprodutibilidade técnica da obra de arte passa a ser objeto de 

reflexão social nas primeiras décadas do século XX,4 o que é acompanhado de um 

processo (via de regra ascendente, nas décadas seguintes) de maximalização do 

direito autoral nos países ocidentais. 

 Será reconstruída a breve história da regulamentação internacional dos direitos 

autorais, com foco nos dois principais tratados que regulam o campo: a Convenção de 

Berna e o TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), da 

                                                
3 V. RAJAN, Mira T. Sundara. Copyright and creative freedom: a study of post-socialist law reform. 
Oxon: Routledge, 2006, p. 6. 
4 BENJAMIN, Walter. “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”, in Magia e Técnica, 
Arte e Política. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1994. 



Organização Mundial do Comércio. A idéia é evidenciar as fases da 

transnacionalização dos direitos autorais e compreender os interesses envolvidos na 

transferência da regulação no âmbito da União de Berna para aquela na OMC, tirando 

disso as conseqüências para a reforma de direitos autorais baseada no espaço 

intraestatal. 

 Um objetivo secundário, que percorre a análise de forma mais ou menos 

errante, é compreender o processo do ponto de vista dos países periféricos, dado que 

sua participação na elaboração desses instrumentos internacionais, como veremos, é 

marginal, do que são extraídas conseqüências distintas das que resultam nos países 

centrais. 

 

2. Regulação internacional dos direitos autorais 

2.1. Obras intelectuais não conhecem limites territoriais 

 A primeira codificação internacional dos direitos autorais deu-se com a 

assinatura da Convenção de Berna, em 1886, e as condições para a negociação desse 

tratado não eram as mais amigáveis. Antes desse primeiro esforço, diversos países do 

mundo ocidental tinham uma legislação de direitos autorais, a maioria por não mais 

que algumas décadas, e as condições eram muito variáveis quanto a tipos de obras 

protegidas, direitos protegidos e prazos de proteção.5 

 No século XIX, o desenvolvimento da tecnologia editorial permitiu grande 

facilidade na cópia e publicação de livros. A industrialização crescente servia 

mercados literários  emergentes, e a Europa ocidental via as oficinas de artesãos 

transformarem-se na empresa capitalista. A ampliação dos direitos autorais 

patrimoniais e morais, bem como a internacionalização desses direitos, estão em 

direta conexão com a necessidade de arrecadação de recursos para a assunção de 

                                                
5 A maioria dessas leis, em solo europeu ou não, tomavam como base as leis francesas de 1791 e 1793, 
mas, tomando o prazo de proteção como exemplo, embora essas leis francesas fixassem a proteção por 
50 anos após a morte do autor, em países como a Guatemala e o México a proteção era perpétua, a 
Espanha adotou o prazo de 80 anos em 1879, nos Estados Unidos o prazo não tinha como base a vida 
do autor, e no Reino Unido diferentes tipos de obras gozavam de diferentes prazos de proteção, e em 
muitos países os prazos variavam de 5 a 50 anos. Mas as variações iam muito além do prazo de 
proteção, como a variável interpretação do que consistia o direito exclusivo de reprodução, ou 
diferentes formalidades para o reconhecimento do direito autoral. (V. RICKETSON, The Birth of the 
Berne Union, 11 Colum.-VLA J.L. & Arts 9, 12, 1986). 



riscos, a criação de suportes de obras de arte mais intensivos em capital por parte da 

atividade empresarial e a criação de condições para a difusão das obras, como o 

desenvolvimento dos meios de transporte.6 

 O desenvolvimento tecnológico, aliado a crescentes taxas de alfabetização, 

deu as condições para que editores de diferentes países começassem a reproduzir 

obras de outros países, e nem a necessidade de tradução configurava um empecilho. A 

cultura literária florescia na Europa ocidental. A proteção meramente nacional aos 

direitos autorais significava uma progressiva falta de proteção aos autores diante 

dessa conjuntura. A “pirataria”, como já era conhecida a prática, era social e 

culturalmente difundida na Europa,7 e os Estados Unidos eram conhecidos como os 

maiores piratas de então. Os termos do debate de então são impressionantemente 

atuais: alguns países defendiam a pirataria abertamente, com o argumento de que ela 

contribuía para o seu desenvolvimento cultural e educacional,8 enquanto outros, 

produtores de conteúdos, queriam a proteção sem limites. 

 Nada surpreendente que o passo inicial rumo a uma regulação internacional do 

tema fosse dado pelo país-berço da concepção dos direitos autorais como direitos 

naturais do Homem: a França, em 1852, estabeleceu, unilateralmente e por decreto, 

que os direitos autorais de seus autores deveriam ser respeitados em qualquer lugar do 

mundo. Embora a medida seja questionável do ponto de vista da sua validade, a 

conseqüência foi que a França passou a estabelecer diversos acordos bilaterais com 

outros países, visando a proteger as obras francesas e reconhecer direitos de forma 

recíproca. Os acordos bilaterais já eram uma prática comum, e foi neles que se 

desenvolveu o que veio a ser chamado “tratamento nacional”, adotado depois pela 

Convenção de Berna, e que significa que um país reconhece os direitos de autores do 

                                                
6 O mesmo pode ser dito quanto ao desenvolvimento subseqüente das tecnologias da fotografia, 
cinema, rádio, e depois a televisão, que permitiram investimentos em equipamento e criaram demanda 
de massa pra bens culturais. (GELLER, Paul Edward. “Copyright History and the Future: what’s 
culture got to do with it?”, in Copyright History and the Future, Journal, Copyright Society of the 
USA, 2000, pp. 228-9). 
7 Idem, pp. 219-21. 
8 A Inglaterra, após resolver politicamente a questão da pirataria irlandesa, passou a ter de enfrentar os 
maiores piratas de então, os Estados Unidos, enquanto autores franceses eram mais pirateados por 
outros países europeus. (V. RICKETSON, The Birth of the Berne Union, e RAJAN, Copyright and 
creative freedom, p. 11). 



outro de acordo com seu direito de autor nacional, entre outras provisões 

substantivas.9 

 As dificuldades na solução fragmentada somavam-se. Um mesmo país tinha 

diversos acordos com diferentes outros, cada qual com suas provisões temporais, de 

formalidade, relativa estabilidade (muitos não tinham prazos claros ou eram 

vinculados a outros acordos de comércio) e clareza (pela adoção comum da “cláusula 

de nação mais favorecida”, de acordo com a qual os direitos adquiridos em outros 

tratados com terceiros eram transferidos ao primeiro contratante); em suma, pouca 

uniformidade. Por volta da metade do século XIX, a idéia de um tratado multilateral 

começou a fazer parte do debate público europeu, sendo discutida em encontros que 

envolviam autores, juristas e agentes públicos. O mais relevante deles se deu por 

ocasião da Exposição Universal em Paris em 1878, em que a Société des gens de 

lettres francesa, presidida por Victor Hugo, organizou um congresso internacional que 

concluiu com o pedido ao governo francês pela organização de uma conferência 

internacional pra debater uma lei uniforme e fundou a Associação Literária 

Internacional (Association littiraire et artistique internationale, ALAI) a ser presidida 

também por Victor Hugo. A ALAI propôs, em 1882, o texto para uma convenção, que 

seria discutida em Berna, e que era bastante enxuto, prevendo a fundação de uma 

União para proteção aos direitos dos autores, na forma de criação de padrões 

mínimos, que poderiam ser ampliados por acordos bilaterais. Ou seja, venceu a forma 

de um acordo multilateral, em vez de uma abordagem universalista, como se 

pretendia de início. Assim, nasceu em 1886 o primeiro tratado multilateral da 

história,10 idealizado e criado não apenas por juristas, mas por representantes dos 

diversos interesses em jogo.11 

 A Convenção de Berna foi construída com base em alguns princípios 

originais. Em primeiro lugar, foi criada a União de Berna, que tem sua existência 

independente da afiliação de países em específico, e que é aberta a todo e qualquer 

país que possa cumprir com as condições mínimas estabelecidas pela Convenção. 
                                                
9 Apesar do tratamento nacional, a maioria desses acordos previa a chamada “reciprocidade material” 
em relação a prazos de proteção, de acordo com a qual um país, além de proteger as obras do outro por 
no máximo seu prazo próprio de proteção, não as protegeria por mais que o prazo de proteção do outro, 
se fosse menor. (RICKETSON, The Birth of the Berne Union). 
10 YU, Peter K., The Copyright Divide, 25 Cardozo Law Review 331, 2003. 
11 Participavam dos debates, além de Victor Hugo, escritores renomados, como Émile Zola. (RAJAN, 
Copyright and Creative Freedom, p. 12). 



Outro ponto é que, em vez da reciprocidade, a Convenção de Berna introduz o 

princípio do tratamento nacional, que, como já indicado, significa que cada país deve 

dar aos estrangeiros os mesmos direitos que dá aos seus nacionais. E, para os direitos 

de tradução e de execução pública, estabeleceu somente padrões mínimos, permitindo 

que os países aumentassem a proteção por meio de acordos bilaterais. Ela foi capaz de 

conjugar o direito autoral anglo-saxão e o continental, criando um padrão mínimo a 

ser seguido pelos países signatários, cujo descumprimento poderia, de acordo com o 

direito internacional público, ser denunciado perante a Corte Internacional de Justiça 

– mas não há registros disso ter sido feito. O cumprimento da Convenção parece ter se 

dado por uma condição geral de respeito mútuo entre os países signatários.12 A 

Convenção não prevê nenhum enforcement específico, e sua mudança exige o 

consenso de todos os signatários. Foi o principal instrumento de direitos autorais no 

direito internacional público até 1994. 

 Muito embora o conceito de tratamento nacional seja celebrado como uma 

maneira de promover o respeito mútuo entre países e considerado a única forma de 

compor as diferenças existentes entre eles, num suposto reconhecimento de 

pluralismo, sigo Alan Story para lembrar que, num contexto em que poucos países 

centrais desenvolvem os conteúdos a serem disseminados globalmente num contexto 

de globalização cultural, o princípio do tratamento nacional não promove o suposto 

equilíbrio entre autores e usuários que estaria por trás do sistema. Berna tem como 

pivô de seu sistema a proteção ao autor e a exclusão do uso público, num contexto de 

ausência de formalidades (ao contrário do que ocorre no campo das patentes). O 

princípio significa, na prática, que países periféricos devem respeitar as obras 

produzidas nos países centrais.13 O que o tratamento nacional faz é tentar 

homogeneizar todas as formas de produção cultural, pregando o tratamento 

igualitário, como se elas fossem um fenômeno proprietário unidimensional, 

“proclamando a igualdade de todas as mercadorias no mercado”, quando, em verdade, 

os produtos não são iguais nem do ponto de vista da produção (pensando em 

oportunidades e incentivos) e nem do consumo.14 Ademais, o discurso de que a 

afirmação de direitos autorais para países periféricos poderia resultar em 
                                                
12 RAJAN, Copyright and Creative Freedom, p. 12. 
13 STORY, Alan. Burn Berne: why the leading international copyright convention must be repealed, 40 
Houston Law Review 3, 2003, p. 769. 
14 STORY, Burn Berne, pp. 781-2. 



desenvolvimento ignora que essa afirmação significa para esses países muito mais 

gasto em royalties para obras estrangeiras do que ganho com obras nacionais.15  

 A Convenção de Berna foi assinada, em 1886, pela Alemanha, Bélgica, 

Espanha, França, Reino Unido, Haiti, Itália, Suíça e Tunísia.16 Nesse momento, os 

signatários, com exceção do Haiti e Tunísia, compartilhavam de condições 

semelhantes de cultura e desenvolvimento; muitas ex-colônias tornaram-se parte de 

Berna quando estavam sob controle colonial direto,17 e vieram a fazer parte da União 

de Berna, depois, assim como dos principais tratados internacionais, como estratégia 

de afirmação de sua soberania e de legitimidade perante a comunidade internacional. 

Os conceitos de autoria e valores justificando os direitos autorais foram desenvolvidos 

na Europa ocidental, e uma análise mais abrangente da conjuntura dos países 

periféricos pode levar à conclusão de que eles não resultam necessariamente em 

benefícios para esses países. Esta questão é agravada, quanto à Convenção de Berna, 

pela necessidade de consenso pra alterações, o que impede mudanças significativas 

articuladas por blocos de países com interesses divergentes; além disso, a abertura 

para reservas é comparativamente baixa em relação a outros tratados.18 

 A Convenção de Berna passou por 5 mudanças. O Protocolo de Berlim, de 

1908, teve como principais alterações a proibição de formalidades como condição pra 

proteção autoral e o estabelecimento do prazo mínimo de proteção de 50 anos após a 

morte do autor, de forma não mandatória. O Protocolo de Roma, de 1928, reconheceu 

expressamente os direitos morais de autor. O Protocolo de Bruxelas, de 1948, fez com 

que o prazo de proteção se tornasse mandatório, e acrescentou objetos de proteção. O 

Protocolo de Estocolmo, de 1967, regula o direito de reprodução e cria um protocolo 

                                                
15 Idem, p. 777. STORY não está tratando de suposições, apesar do fenômeno parecer autoevidente. Ele 
se utiliza de dados divulgados pelo FMI em 1999 que mostram que o Estados Unidos, por exemplo, 
tiveram um resultado positivo de mais de US$ 23 bilhões no que diz respeito a royalties e licenças, 
seguidos de outros países como a Inglaterra, e que nenhum país do sul teve resultado positivo nessa 
área. Além disso, relatório do Banco Mundial de 2003 demonstra que o TRIPS teria decididamente 
favorecido os países ricos em detrimento dos pobres. 

De acordo com dados do Banco Mundial relativos ao ano de 2011, o Brasil pagou, em royalties e 
licenças, US$ 2.850.248.166,00 (dois bilhões, etc.), e teve receitas de US$ 397.212.730,00 (trezentos e 
noventa e sete milhões, etc.). Os EUA, por outro lado, tiveram  despesas de US$ 33,450,000,000 (trinta 
e três bilhões, etc) e receitas de US$ 105.593.000.000,00 (cento e cinco bilhões, etc). Ver 
http://data.worldbank.org/indicator/BM.GSR.ROYL.CD/. 
16 RICKETSON, The Birth of the Berne Union. 
17 STORY, Burn Berne, p. 768. 
18 Idem. 



específico para os países em desenvolvimento, permitindo que eles limitem direitos 

de tradução e reprodução, mas o protocolo não teve vigência, por ter sido substituído 

pelo Protocolo de Paris, de 1971, que introduziu revisões nos pontos relativos aos 

países em desenvolvimento, criando um Anexo que hoje está praticamente 

esquecido.19 

 Os Estados Unidos participaram dos debates no desenvolvimento da 

Convenção, mas na condição de observadores. Declararam, desde o início da 

proposta, uma suposta boa-vontade em relação ao tratado, somada com a alegada 

impossibilidade de cumprir com os padrões mínimos do acordo. Em 1891, 

promulgaram o seu International Copyright Act, conhecido como Chase Act. Este 

instrumento, de forma simplificada, dava ao Presidente poder para reconhecer um país 

como sujeito ou não ao reconhecimento de direitos autorais, mediante a análise de 

determinadas condições. Após revisões do Chase Act e assinatura de outros tratados 

de direitos autorais, os Estados Unidos tornaram-se membros da União de Berna em 

1989, e são signatários do acordo TRIPS, de 1994. Em um século, os Estados Unidos 

passaram dos maiores piratas mundiais aos mais veementes defensores dos direitos 

autorais.20 

 Em 1967, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), um 

órgão da Organização das Nações Unidas desde 1974, passou a administrar a 

Convenção de Berna, num momento em que os países em desenvolvimento estavam 

descontentes com o sistema internacional de direitos autorais, o que culminou numa 

crise durante a conferência de Estocolmo de 1967. A OMPI passaria a auxiliar estes 

países no desenvolvimento de regras de direitos autorais, e a pressão fez com que 

subsequentemente outras questões, como de conhecimentos tradicionais, passassem a 

ser tema de encontros e endereçadas pela comunidade internacional. 

 Devemos nos deter aqui por um momento. Mencionamos que o Protocolo de 

Estocolmo, de 1967, substituído pelo protocolo de Paris de 1971, foi produto de uma 

crise no sistema internacional de direitos autorais, provocada especialmente pelo 

                                                
19 Idem, p. 795. 
20 A principal razão da mudança de postura em relação a direitos autorais foi o crescimento dos autores 
americanos e a sua crescente participação no mercado internacional, contra um período em que a 
literatura americana representava apenas um décimo de tudo que liam os americanos, de acordo com 
lamúrias do escritor Mark Twain na revista Century Magazine, em 1886. (V. YU, The Copyright 
Divide). 



descontentamento dos países periféricos com relação à Convenção de Berna. Ora, do 

período que vai de 1943 a 1980, 100 países tornaram-se independentes, sendo 44 

deles apenas nos anos 60. Esses países buscavam assinar os principais tratados 

internacionais como forma de afirmação de sua soberania. Em 1959, representantes 

do Estados Unidos no IGC (Intergovernmental Copyrights Comittee) sugeriram que 

fosse criado um item na agenda do órgão para fornecer assistência e consultoria aos 

Estados ainda não signatários dos tratados internacionais de direitos autorais, e que tal 

pauta fosse assumida também pela UNESCO. Foi o início de um processo de anos, ao 

longo dos quais representantes de países africanos recém-independentes (Congo, 

Líbano, Marrocos, Senegal e Tunísia), em conjunto com a Índia, expressaram que o 

sistema de direitos autorais derivado do europeu não endereçava as questões 

relevantes para seus países. O resultado foi o desenvolvimento de um protocolo que 

incluía a possibilidade de países em desenvolvimento aplicarem exceções aos direitos 

autorais relativas a prazo de proteção (diminuição do termo mínimo de 50 para 25 

anos), a tradução (licenças não-exclusivas compulsórias e término do direito 

exclusivo por não uso), usos para fins educacionais, científicos e acadêmicos, entre 

outras questões menos centrais.21 O Protocolo foi bastante neutralizado pelo Protocolo 

de Paris, de 1971, e, como já afirmamos, é um instrumento inefetivo, não tendo sido 

incorporado pelas leis de direitos autorais dos países periféricos.22 

 

2.2. Direitos autorais e o comércio internacional 

 A Convenção de Berna é um tratado assinado e implementado num momento 

prevalecentemente westafaliano, em que o Estado nacional assume para si a 

organização de cada sociedade. Num paradigma liberal de regulação do mercado, o 

comércio era compreendido dentro do conceito de promoção individual, subsistindo, 

assim, junto ao absolutismo estatal, a empresa privada. Como já colocamos, a 

Convenção de Berna foi negociada num momento em que prevaleciam, no âmbito 

internacional, os acordos bilaterais ou regras estabelecidas pelos próprios 

comerciantes, sendo produto do progressivo reconhecimento internacional do 

                                                
21 V. JOHNSON, Charles F., The Origins of the Stockholm Protocol, 18 Bull. Cr. Soc. U.S. 91 (1970-
71), 49. 
22 BRANCO, Sérgio, PARANAGUÁ, Pedro. Estudo ao Ministério da Cultura: modelos legislativos de 
direitos autorais. Rio de Janeiro: FGV-RJ, 2007, p. 15. 



princípio de coexistência dos Estados, considerados iguais politicamente e, no plano 

econômico, presumivelmente iguais para competição.23 No pós-Segunda Guerra 

Mundial, o Estado passa a centralizar os modos de cidadania e de produção, 

consolidando-se assim o dualismo nacional-internacional e criando-se organizações 

para a coordenação internacional.24 A ONU é criada neste contexto, em 1945, em que 

começam a ser delineadas também as Instituições de Bretton Woods, dentre as quais o 

Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e uma Organização Internacional 

do Comércio. O insucesso deste último deveu-se a uma concepção de cooperação 

internacional em que não cabia a imposição de limites aos Estados nos seus planos de 

expansão comercial. O GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio), de 1947, foi 

uma solução de caráter contratual que coube na concepção de relação interestatal 

então vigente. Neste momento, a crescente inter-relação dos mercados de produtores e 

consumidores construía as bases para um momento histórico em que os sistemas de 

relações são heterogêneos, plurais. Isso favorece, ao mesmo tempo, movimentos do 

que se compreendia por Terceiro Mundo, e a formação de blocos regionais. 

 Nos anos de negociação do GATT, diversos mecanismos permitiram que os 

princípios de liberalização multilateral do comércio não fossem cumpridos, de forma 

que o GATT passou a ser compreendido como um “clube dos ricos”, em que 

prevalecia quem tinha maior poder de barganha (no caso, Estados Unidos, países da 

Comunidade Européia, Canadá e Japão). Este “sistema de retalhos” chegou a seu 

ápice na Rodada de Tóquio, entre 1973 e 1979, em que se assentaram as bases para a 

Rodada do Uruguai, de 1987 a 1994, que criaria a OMC. A partir da década de 80, 

com as crises políticas e econômicas deslocando o discurso da polarização Leste-

Oeste para o da polarização Norte-Sul, o capitalismo passa a ser o referencial 

econômico único para ofuscar as diferenças e compor pacificamente as bases para a 

retomada do crescimento econômico, a cooperação e a globalização. O nascimento da 

OMC está então ligado à criação de uma sistematicidade das regras multilaterais de 

                                                
23 A Carta da Liga das Nações de 1919 reflete o reconhecimento do princípio, para além do território 
europeu e não mais tomando como base estruturas de poder relacionadas à exploração colonial. Para 
discussão mais aprofundada acerca do contexto sociopolítico internacional sobre o qual está calcada a 
fundação da OMC, ver BADIN, Michelle Ratton Sanchez. Demandas por um novo arcabouço 
sociojurídico na Organização Mundial do Comércio e o caso do Brasil. Tese de doutorado defendida 
na Universidade de São Paulo, 2004, pp. 54-56. 
24 As organizações internacionais são instituições de criação recente, que, se por um lado permitem a 
regulação de interesses comuns, têm mais ou menos porosidade para demandas que alterem o sistema 
sobre o qual foram fundadas. (Idem, p. 71). 



comércio, mantendo e fortalecendo mecanismos criados pelo GATT como o da 

decisão por consenso e o procedimento de solução de controvérsias. 

 O acordo TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) foi 

negociado na rodada do Uruguai, como parte das negociações multilaterais para a 

fundação da OMC, como anexo do acordo que criou a organização. No contexto do 

GATT, a propriedade intelectual era considerada um empecilho ao livre comércio, 

mas um mal necessário. No início da Rodada do Uruguai, em 1986, predominava a 

idéia de que as negociações seriam feitas sem prejuízo de medidas de propriedade 

intelectual que poderiam ser tomadas no âmbito da OMPI.25 Em abril de 1994, no 

entanto, assinava-se o acordo multilateral mais extensivo que já existiu em termos de 

propriedade intelectual, e no âmbito da OMC. 

 Para compreendermos o que significa a assinatura do TRIPS para a regulação 

internacional dos direitos autorais, é fundamental compreender a estrutura hierárquica 

sob a qual está organizada a OMC. Para tanto, valhamo-nos do seguinte esquema:26 

 

 

 

  

 

 

 

 

 No topo da estrutura está a Conferência Ministerial, que, assim como o 

Conselho Geral, é composta por todos os membros da OMC. Nas Conferências 

Ministeriais tomam-se as decisões acerca dos Acordos Multilaterais, por consenso, e 

em encontros a cada dois anos. No interregno, o Conselho Geral coordena os 

                                                
25 GERVAIS, Daniel J. “The TRIPS Agreement and the Doha Round: history and impact on economic 
development”, in Intellectual Property and Information Wealth: issues and practices in the digital age. 
Westport: Prager Publishers, 2007, p. 25. 
26 Esquema adaptado de BADIN, “Demandas...”, p. 81. Do esquema foram suprimidos os órgãos 
subsidiários de cada um dos Conselhos, que não são relevantes para esta análise. 
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trabalhos e cuida da aplicação e eficácia dos acordos, bem como desempenha as 

funções do Órgão de Revisão das Políticas Comerciais e do Órgão de Solução de 

Controvérsias. O Secretariado é chefiado pelo Diretor-Geral da OMC. 

 Do ponto de vista organizacional, os Órgãos de Exame das Políticas 

Comerciais e de Solução de Controvérsias são fundamentais. Eles têm a função de 

controlar o comprometimento dos membros com o cumprimento dos Acordos 

vigentes. O primeiro deles, o Órgão de Exame das Políticas Comerciais, aprecia as 

políticas comerciais de cada membro da OMC, e o nível de implementação de seus 

Acordos, podendo apresentar recomendações. O Órgão de Solução de Controvérsias 

permite a denúncia e sanção dos membros que não cumprirem os Acordos, aplicando 

o Entendimento Relativo a Normas e Procedimentos para Solução de Controvérsias 

(ESC) e as normas sobre consultas e solução de controvérsias presentes nos Acordos 

da OMC. Este órgão é compreendido como uma inovação e um diferencial da OMC 

em relação a outras organizações internacionais, devido principalmente a quatro 

características:27 (i) ser um tribunal temático; (ii) possuir dupla instância (um Grupo 

Especial e um Órgão de Apelação); (iii) não se ater, como é basicamente o caso com 

as demais organizações internacionais, à sanção moral, definindo recomendações e, 

em se compreendendo que não houve observância por parte do Estado-membro 

julgado, recorrendo às sanções de compensação e suspensão de concessões (retaliação 

comercial); e (iv) ter supervisão multilateral, pelos Membros em reunião no OSC, os 

quais devem aprovar os relatórios do Grupo Especial e do Órgão de Apelação. Ao 

contrário dos demais Conselhos, Comitês e da Conferência Ministerial, em que as 

decisões devem ser tomadas por consenso, no OSC é admitido somente o consenso 

negativo, ou seja, só não se aprovará uma decisão se todos os membros a reprovarem. 

 Como já colocamos, o GATT não tinha entre seus objetivos a regulação da 

propriedade intelectual. Assim, a OMC expandiu o objeto inicial e regula áreas que 

não são comerciais stricto sensu, mas são relacionadas ao comércio (como demonstra 

o nome do acordo TRIPS – Trade-Related...), e ligadas à política pública dos países 

membros. Como afirma BADIN, no novo contexto da regulação do comércio 

internacional, não subsistem somente as obrigações de não-fazer, como era o padrão 

pré-OMC, mas essencialmente obrigações de fazer e a adoção de políticas comuns 

                                                
27 Continuamos nos valendo, para esta análise, da pesquisa de BADIN, “Demandas...”, p. 83. 



entre os Estados-membros.28 A política pública, que tinha como unidade o Estado 

nacional e como referência a cidadania, passa a considerar os espaços interestatal e 

cosmopolita, o que engendra grandes desafios do ponto de vista da legitimidade 

política. 

 O principal problema de representatividade ligado a essa assunção de funções 

é que influência e o poder de barganha na OMC não são horizontais, embora, 

formalmente, as decisões sejam tomadas por consenso. A pesquisa de Badin29 

demonstra que existem perfis mais e menos dotados de capacidade de estabelecer as 

pautas e formular as políticas. A OMC não tem mecanismos próprios para compensar 

a diferença de poder entre os Estados, de forma que sua responsividade e 

sensibilidade não são equilibradas. Os perfis mais influentes são justamente aqueles 

valorizados pelo processo de globalização, quais sejam: (i) indivíduos, classes e 

setores mais produtivos; (ii) os capazes de aumentar as oportunidades (extensão dos 

mercados); (iii) os capazes de utilizar as instituições e as medidas de política (iv) os 

com mais competência em conhecimento e comunicação. 

 Têm grande protagonismo, nesse contexto, as corporações transnacionais, seja 

mediante pressão sobre os Estados nacionais, seja sobre o conjunto de Estados, 

promovendo competição entre eles. Essas corporações têm grande domínio das 

capacidades de comunicação, bem como habilidade e tradição na utilização das e 

influência sobre instituições políticas. Por outro lado, a OMC apresenta escassa 

comunicação com organizações não-governamentais ou intergovernamentais. Os 

consumidores e os trabalhadores, por sua vez, compõem perfis mais fragilizados em 

relação ao processo de globalização, por não assumirem controle sobre a produção e 

expansão do mercado e, em virtude da disposição mais escassa de recursos para 

treinamento em comunicação e conhecimento, por não conseguirem alcançar o nível 

técnico das discussões. Nesse contexto, o desenvolvimento econômico dos membros 

da OMC como um todo, que está no preâmbulo está no preâmbulo do acordo 

constitutivo da OMC e reaparece na retórica do órgão, fica em segundo plano na 

definição das pautas.30 

                                                
28 Idem, p. 86. 
29 BADIN, “Demandas...”. 
30 BADIN afirma que é consenso, também, que não houve, durante a Rodada do Uruguai, participação 
e discussão pública acerca da pauta e do andamento das negociações. A movimentação pública por 



 Por fim, uma das questões de mais relevância do ponto de vista da política 

internacional é que os membros da OMC não podem se vincular a apenas um acordo 

multilateral, devendo necessariamente se vincular a todos eles (princípio do single-

undertaking). A principal conseqüência disso é a possibilidade de “retaliação 

cruzada” nas sanções pelo descumprimento das decisões do Órgão de Solução de 

Controvérsias. Com isso, o custo político-econômico da violação das regras cresce 

consideravelmente. É sob essa luz que o acordo TRIPS deve ser analisado.31 

 As provisões gerais do TRIPS já determinam que os membros da OMC devem 

cumprir com a Convenção de Berna e de Paris, que trata de propriedade industrial, e a 

obrigação de cumprimento da Convenção de Berna é repetida no artigo 9(1), 

excetuando-se os direitos morais. Assim, os países que ainda não eram parte de tais 

convenções passam a ter de cumpri-las, submetidos, por outro lado, ao sistema de 

resolução de disputas previsto no TRIPS. Por mais que exista uma percepção de que 

Berna teria sido substituída pelo TRIPS, do ponto de vista da agenda de direitos 

autorais, a Convenção é o coração do acordo.32 O Artigo 2(2) do TRIPS faria dele 

uma convenção “Berna-plus”.33 

 O TRIPS mantém as provisões de tratamento nacional (Artigo 3), e introduz 

no sistema internacional de propriedade intelectual o princípio da nação mais 

favorecida, de acordo com o qual, repetimos, em se tratando de propriedade 

intelectual, qualquer vantagem, favor, privilégio ou imunidade dados por um dos 

Estados signatários a qualquer outro país deve ser estendido aos outros países 

signatários (respeitadas algumas reservas). Como vimos atrás, a cláusula era comum 

nos tratados bilaterais pré-Berna. 

                                                                                                                                      
temas relacionados ao órgão teve um início explosivo na Rodada de Seattle, sobre o que o Diretor-geral 
da OMC de setembro de 1999 a agosto de 2002, Mike Moore, afirmou: “The Uruguay Round was 
lauched in the silence of public apathy. In Seattle there must have been many governments who sorely 
missed the silence of public apathy”. (Idem, p. 99). A assinatura do TRIPS, por sua vez, segundo 
RAJAN, foi economicamente motivada pela importância crescente das indústrias de conteúdo norte-
americanas e de outros países industrializados, que estariam descontentes com um sistema que estaria 
se configurando em empecilho para a renovação que eles desejavam acerca da concepção dos direitos 
autorais. (RAJAN, Copyright and Creative Freedom, p. 13). 
31 Cabe lembrar que a prática de retaliação cruzada não é uma invenção da OMC. Na própria área de 
direitos autorais, por exemplo, antes da Convenção de Berna, o governo francês ameaçou o governo 
belga com retaliações comerciais caso este não protegesse os direitos dos autores franceses. (GELLER, 
“Copyright History...”, p. 233). Na OMC, a prática é institucionalizada, e as conseqüências para um 
país são mais amplas e danosas. 
32 STORY, Burn Berne, p. 767. 
33 GERVAIS, “The TRIPS Agreement...”, p. 31. 



 As inovações principais em relação a Berna, no que diz respeito à matéria de 

direitos autorais, estão na proteção autoral aos programas de computador (Artigo 

10(1)) e às bases de dados (Artigo 10(2)). Nos dois casos, o tipo de proteção a ser 

dada estava ainda em debate nos diferentes países, e alguns deles já tinham adotado a 

proteção autoral como solução. O TRIPS veio pôr fim à controvérsia, determinando 

os rumos da proteção desses produtos. O tratado criou também direitos relativos à 

locação de obras cinematográficas e programas de computador. 

 O TRIPS importou da Convenção de Berna (Artigo 9(2)), em seu Artigo 13, a 

chamada “regra dos três passos”, segundo a qual o direito dos usuários de reprodução 

(ou de cópia) de uma obra de arte existe quando três condições são cumulativamente 

preenchidas. Em primeiro lugar, o direito existe em “casos especiais”, interpretados 

literalmente como tendo objetivo individual, limitado, excepcional.34 Em segundo 

lugar, não deve haver conflito com relação à exploração econômica normal da obra. 

E, em terceiro lugar, não deve haver prejuízo injustificável aos legítimos interesses de 

autor. No caso do TRIPS, a regra foi ampliada para atingir não somente o direito de 

reprodução, mas qualquer outro direito patrimonial. A regra dos três passos foi 

incluída, posteriormente, no artigo 10 do WIPO Copyright Treaty, e no artigo 16 do 

WIPO Performances and Phonograms Treaty. A novidade do TRIPS em relação à 

Convenção de Berna foi a ampliação do âmbito de aplicação não apenas para direitos 

autorais, mas também para desenhos industriais e patentes. 

 Ou seja: foi negociado um novo tratado, mas ele mantém a estrutura e a maior 

parte das disposições do tratado antigo. Qual é a grande controvérsia, então, em torno 

da assinatura e implementação do TRIPS? 

 A mudança que se instaura a partir da assinatura do tratado é mais sutil. É 

estrutural e política. Ela reside na conexão dos direitos autorais com regras de 

comércio internacional, e na submissão dos países-membros e, portanto, signatários 

do TRIPS ao sistema de resolução de disputas da OMC. Segundo RAJAN, É uma 

diferença em “attitude and approach”: 

“The movement from Berne to TRIPS may be described as a transition 
from consensus to compulsion, individual to corporation, culture to 
commerce. It is hardly surprising that ways of thinking about the use of 

                                                
34 GERVAIS, “The TRIPS Agreement...”, p. 38. 



knowledge in non-Western and less-developed societies are incompatible 
with the new system.”35 

 

 Do ponto de vista político, os direitos autorais deixam de ser discutidos no 

sistema da ONU e passam a ser matéria de comércio internacional.36 Do ponto de 

vista prático, isso significa que o descumprimento de normas do TRIPS pode ser 

levado pelos interessados ao Órgão de Solução de Controvérsias da OMC. Ou seja: 

quando os Estados-membros discordam acerca da adaptação ou da interpretação de 

algum dos termos do Tratado, eles podem levar a questão a um painel de especialistas 

da OMC. Mais que isso: as decisões são agora implementáveis, já que, se um Estado 

não cumprir a decisão tomada num painel, concessões de tarifas ou outros privilégios 

concedidos pela OMC àquele país podem ser suspensos.37 Quando da elaboração 

deste texto, 30 casos já foram levados a painéis da OMC tendo o TRIPS como base.38 

 O TRIPS inaugurou um período de reformas nas leis de direitos autorais no 

mundo. Exemplo é a própria lei de direitos autorais brasileira (Lei n. 9610/98), e o 

Digital Millenium Copyright Act norte-americano (1998), que implementa também os 

tratados da OMPI subseqüentes à assinatura do TRIPS.39 “The WTO system has 

achieved an impressive level of ideological hegemony over copyright law”.40 

 

                                                
35 RAJAN, Copyright and creative freedom, p. 14. 
36 Esta mudança foi sentida pelos países. Uma tentativa de remover a cultura do âmbito do comércio 
internacional foi a negociação da Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das 
Expressões Culturais, que, afirmando a soberania dos países em relação a políticas culturais que 
desenvolvam a cultura nacional, dá legitimidade para soluções mais heterodoxas (e que sofreu forte 
oposição dos EUA). A Convenção não legisla sobre direitos autorais, no entanto, continuando então 
esta área sob a égide da OMC. 
37 “The creation of the WTO and the adoption of the TRIPS Agreement have fundamentally 
transformed perceptions of intellectual property law – its structure, aims, and social significance – 
throughout the world. In contrast to the Berne Convention, however, the main thrust of the TRIPS 
Agreement is not to create new copyright norms. Rather, it changes the context of copyright, by 
bringing intellectual property into the broader framework of the general regime for international 
trade. This structural change means that signatories of the TRIPS Agreement may bring disputes about 
copyright before the dispute-settlement mechanism of the WTO, which is empowered to impose 
economic penalties to non-conforming states. This new power of “enforcing” intellectual property 
rights represents a major innovation of the WTO system, and creates a revolutionary new framework 
for copyright law”. (RAJAN, Copyright and Creative Freedom, p. 9. Ver também GERVAIS, “The 
TRIPS Agreement...”, p. 37). 
38 Fonte: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_subjects_index_e.htm#selected_subject. 
39 RAJAN, Copyright and Creative Freedom, pp. 13-4. 
40 Idem, p. 24. 



2.3. Pressão sofrida pelo Brasil quanto a direitos autorais no sistema de comércio 

internacional 

 Em 1971, o GATT aprovou a chamada Cláusula de Habilitação ou, 

oficialmente, “Decision on Differential and More Favourable Treatment, Reciprocity 

and Fuller Participation of Developing Countries”,41 por meio da qual países 

desenvolvidos podem dar tratamento diferencial e mais favorável aos países em 

desenvolvimento. A Cláusula de Habilitação é o que faz com que o programa Sistema 

Geral de Preferências, da UNCTAD (Conferência das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento) seja autorizada pela OMC, como uma exceção ao princípio da 

Nação Mais Favorecida.42 O programa permite que um país desenvolvido possa, 

unilateralmente, determinar o tratamento preferencial não-recíproco a ser adotado em 

relação aos países em desenvolvimento que escolher e em relação aos produtos que 

escolher.43 

 Os Estados Unidos adotaram seu Sistema Geral de Preferências em 1976, 

concedendo benefícios tarifários aos países em desenvolvimento. A base legal do 

programa, até 2010, foi o Trade Act de 1974, que expirou em 2010, a partir de quando 

o Congresso norte-americano assinou nova autorização com prazo de 2013.44 O 

Presidente dos Estados Unidos determina os produtos e países que podem entrar no 

programa, podendo retirá-los da lista a qualquer momento. A escolha é relativamente 

discricionária, sem que sejam discriminados países na mesma situação, de cordo com 

a Cláusula de Habilitação, e, pela lei americana, devem ser levados em consideração 

fatores mandatórios e discricionários, dentre os quais: que o país não seja comunista 

(com algumas exceções), que o país não ofereça auxílio a terroristas, o cumprimento 

de direitos trabalhistas reconhecidos internacionalmente e a extensão na qual um país 

está dando proteção adequada e efetiva aos direitos de propriedade intelectual, sendo 

este último um fator discricionário. Os requisitos estavam presentes nas 

                                                
41 Disponível em  http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1219751107.pdf. 
42 O Conselho Geral da OMC adotou, em 1999, uma decisão (“Preferential Tariff Treatment for Least-
Developed Countries”) que estendia a reserva ao Artigo I:1 do GATT, permitindo, assim, o programa, 
até 2009, prazo que foi recentemente estendido para 2019. 
43 Ver http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/d2legl_e.htm. 
44 19 USC 2461-2467. Ver manual do SGP dos Estados Unidos em 

 http://www.ustr.gov/webfm_send/2880.  



regulamentações anteriores. Há diversos outros requisitos a serem cumpridos tanto em 

relação à eligibilidade do país quanto dos produtos.45 

 Os critérios estabelecidos para o SGP norte-americano dão margem a amplas 

interpretações. Quanto à condição discricionária que diz respeito à medida de 

proteção adequada e efetiva aos direitos autorais, note-se que não há qualquer menção 

aos padrões mínimos estabelecidos no TRIPS ou em outros tratados internacionais, 

cabendo à discricionariedade daquele país o julgamento acerca do que seja uma 

proteção adequada e efetiva a esses direitos e em qual medida se espera que essas 

condições sejam cumpridas. 

 Em 30 de junho de 2004, o USTR (United States Trade Representative) 

anunciou, junto com a revisão dos resultados anuais do seu SGP, que continuaria a 

revisar os resultados brasileiros, dando continuidade à petição feita em 2001 pela 

International Intellectual Property Alliance (IIPA), que apontava para as “perdas de 

receitas” em direitos autorais em virtude da pirataria no país. Em 2003, esses valores 

estariam em torno de US$ 785 milhões. A IIPA, em que pese ter no nome 

Internacional, representa a indústria baseada em direitos autorais dos Estados Unidos, 

nas mais diversas áreas da produção intelectual, incluindo, no total, mais de 1.900 

empresas.46 O USTR prorrogou por 90 dias os benefícios do SGP para o Brasil 

(contra o prazo tradicional de um ano, que é o tempo entre as revisões dos resultados 

anuais), o que foi novamente prorrogado para 180 dias, para que o país pudesse 

apresentar medidas para endereçar as preocupações norte-americanas com a pirataria 

local. 

 Para o Brasil, ser removido das listas de beneficiários do SGP dos Estados 

Unidos tem graves conseqüências. No ano de 2003, o Brasil havia exportado para os 

Estados Unidos o valor de US$ 2,5 bilhões em produtos com tarifa diferenciada pelo 

SGP, contra o valor de US$ 17,9 de exportações totais.47 Estes números foram 

apresentados ao país junto com o pedido por anúncio de medidas. O risco de remoção 

causou pânico em determinados setores da indústria brasileira, que, vendo suas 

                                                
45 JONES, Vivian C. Generalized System of Preferences: Background and Renewal Debate. 
Congressional Research Service, 2012. Disponível em http://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL33663.pdf. 
46 http://www.iipa.com/aboutiipa.html. 
47 Ver comunicação do USTR em http://www.ustr.gov/trade-topics/trade-development/preference-
programs/generalized-system-preferences-gsp/gsp-documents-1. 



exportações ameaçadas, passaram a pressionar o governo brasileiro pelo 

endurecimento das medidas de repressão à pirataria.48 

 O Poder Público brasileiro mobilizou-se para apresentar ao Governo norte-

americano evidências de que estava preocupado com a questão da pirataria no país, e 

que tomaria medidas para minimizar o problema. Foi nesse contexto que criou a CPI 

da Pirataria, e, a partir do relatório que ela resultou, estabeleceu também o Conselho 

Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual. Ofereceu 

também informações sobre as operações efetuadas em todo o território pelas 

autoridades policiais e pelas fazendárias.49 A atuação anti-pirataria no Brasil passou a 

ser marcada pelo espetáculo, como a destruição em massa de CDs e DVDs piratas e 

em branco,50 pela dissolução da imagem de “nação pirata”.51 

 Em 17 de março de 2005, o Brasil apresentou ao USTR um conjunto de 99 

propostas. O parecer da IIPA sobre o relatório, no 4 de abril subseqüente, insistiu em 

medidas mais enérgicas, já que “menos de 1% das ações anti-pirataria efetuadas pela 

polícia resultaram em condenação criminal”.52 Os Estados Unidos só fecharam a 

revisão do caso da pirataria brasileira em 13 de janeiro de 2006.53 O discurso do então 

presidente da IIPA, Eric H. Smith, quando do anúncio do fim da condição de revisão, 

é de uma forte visão punitivista no que diz respeito à infração de direitos autorais, e 

uma retórica que coloca como inquestionáveis os ganhos sobretudo para o país com o 

combate à pirataria: 

“Significant and lasting improvements in the Brazilian market are 
currently within reach, but much more work remains to be done. We have 

                                                
48 V. KARAGANIS, Joe; FLYNN, Sean; PRIMO, Natasha; LLOYD, Libby; SEZNEVA, Olga; 
MIZUKAMI, Pedro Nicoletti; CASTRO, Oona; MONCAU, Luiz Fernando; LEMOS, Ronaldo; 
CROSS, John C.; STOBART, Henry; LIANG, Lawrence; SUNDARAM, Ravi; BALÁSZ, Bodó. 
Media Piracy in Emergent Economies, estudo do Social Science Research Council, p. 219 e ss. O 
capítulo 5 é um estudo bastante completo do caso brasileiro de repressão à pirataria, por MIZUKAMI, 
OONA, MONCAU e LEMOS. 

 
49 Nota de imprensa do Ministério das Relações Exteriores em 04 de abril de 2005, disponível em 
http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/2005/04/Brasil-EUA-SGP-Direitos-
autorais. 
50 Media Piracy in Emergent Economies, p. 224. 
51 Idem, p. 225. 
52 Ver comunicado de imprensa da IIPA de 4 de abril de 2005, em 
http://www.iipa.com/countryreports.html.  
53 O Brasil foi removido da Priority Watch List e transferido para a Watch List da Special 301, que 
abordaremos em seguida. 



witnessed a decisive change in the attitudes of government officials 
towards piracy. It is now time to fully implement this new vision, and it 
remains imperative that the Brazilian government demonstrate sustained 
results in its anti-piracy campaigns. (...) The copyright industries’ 
overarching goals consistently have been, and remain, (1) reducing 
copyright piracy and (2) generating effective criminal enforcement in 
Brazil.  Achieving these twin goals will result in the increase in the sales 
of legitimate product and a significant increase in Brazil’s cultural, 
educational and technical products.  Piracy for our copyright materials 
remains very serious in Brazil, contributing to US$960 million estimated 
trade losses due to piracy in 2004 alone.  Retail piracy in well-known 
street marketplaces is rampant.  The number of criminal prosecutions for 
copyright infringements remains very few, though more cases are being 
initiated under antismuggling laws.  The copyright industries look forward 
to continue our work with Brazilian authorities to stop the illegal actions 
which undermine the economic vitality of a vibrant cultural 
marketplace.”54 

 

 O Brasil continua, no momento em que este trabalho é escrito, constando na 

Watch List do Special 301 Report, relatório produzido anualmente pela USTR que 

determina que países não fornecem a proteção adequada e efetiva à propriedade 

intelectual, com base no Trade Act de 1974. Em 2007, a IIPA emitiu parecer pela 

manutenção do Brasil na lista, e, em 2010, aponta a falta de punições e sugere uma 

série de medidas ao governo brasileiro.55 Assim, embora o país não esteja sob revisão, 

ele continua sob observação. 

 Do ponto de vista do sistema de comércio internacional, é frequentemente 

questionada a discricionariedade de que gozam os países desenvolvidos com 

programas de SGPs em não ter de submeter seus critérios à avaliação pelos demais 

membros da OMC. Afinal, trata-se de uma exceção permitida ao princípio da Nação 

Mais Favorecida. 

 Um exemplo de caso levado ao sistema de solução de controvérsias da OMC a 

respeito deste tema foi um caso levado pela Índia questionando benefícios de GSP da 

Comunidade Européia (WT/DS246), em que o Órgão de Apelação teve de julgar a 

respeito da concessão de benefícios com discricionariedade quanto a critérios. A CE 

havia escolhido 12 países para beneficiar, caso eles combatessem a produção ilícita de 

remédios. A Índia afirmava que os critérios eram inconsistentes com o princípio da 

                                                
54 Comunicado de imprensa da IIPA em 13 de janeiro de 2006, disponível em 
http://www.iipa.com/countryreports.html. 
55 Recomendações da IIPA de 15 de outubro de 2007 e de 21 de maio de 2010,  disponíveis em 
http://www.iipa.com/countryreports.html. 



Nação Mais Favorecida e não podiam ser justificados pela Cláusula de Habilitação. 

De acordo com o Órgão de Apelação da OMC, os critérios podem ser criados pelos 

países desde que não se discrimine dentre os países elegíveis (mas de fato a 

Comunidade Européia não teria conseguido provar que ser critério estava de acordo 

com a Cláusula de Habilitação, pois a CE não teria adotado critérios transparentes e 

nem permitido que todos os países em desenvolvimento fossem potenciais 

beneficiários do programa se cumprissem as condições determinadas).56 

 

3. LDA em reforma: limites e possibilidades 

 Assumo, aqui, a posição (não generalizável no debate) de que o Brasil, como 

país periférico, com uma balança seriamente deficitária no que diz respeito a 

pagamentos e ganhos com royalties e licenças, estaria na posição de buscar uma 

legislação de direitos autorais comprometida tanto com os interesses do autor quanto 

com os direitos básicos à educação e ao acesso à cultura e ao conhecimento, num 

equilíbrio que resultasse no incentivo à criação concomitante com o auxílio na 

redução de alguns de seus mais graves problemas. 

 Nesse marco, o caminho traçado até aqui evidencia que o sistema 

internacional de direito autoral, vinculado como está aos mecanismos de proteção ao 

comércio internacional, constituiria um sério entrave caso o Brasil adotasse medidas 

de abertura em sua legislação nacional. O ponto é que a liberdade dos cidadãos 

representados por seus Poderes Executivos na arena nacional está reduzida aos limites 

impostos pela agenda de uma organização internacional representativamente 

assimétrica. Busquei evidenciar que a assimilação da regulação internacional da 

propriedade intelectual pela OMC faz com que a discussão a respeito dos termos nos 

quais está construída a propriedade intelectual hoje e a sua própria existência fiquem 

cristalizados pela interferência cruzada de outros interesses e necessidades dos 

Estados em questão. 

 Por outro lado, o caminho no debate do direito autoral no Brasil, 

majoritariamente, não compartilha dessas preocupações. A Lei de Direitos Autorais 

                                                
56 Decisão disponível em www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/246abr_e.doc. 



brasileira (Lei n. 9601/98) é considerada pela ONG Consumers International a quinta 

lei mais restritiva aos interesses dos usuário no mundo, em relatório de 2012.57 Como 

evidenciam Branco e Paranaguá, a LDA brasileira não faz proveito nem ao menos das 

flexibilizações permitidas pela Convenção de Berna e pelo TRIPS.58 

 As “exceções” ao direito exclusivo do autor, na LDA brasileira, estão 

elencadas, em tipologia fechada, no seu artigo 46 A LDA não permite a cópia privada 

nem mesmo para fins educacionais, e em nenhuma hipótese permite a cópia integral 

sem a autorização do autor. Além disso, todas as flexibilizações são limitadas a usos 

não comerciais. Estas não são obrigações impostas pelo TRIPS às legislações 

nacionais, e poderiam ser permitidas pela sua regra dos três passos. TRIPS e Berna 

prevêem o prazo mínimo de duração dos direitos autorais como vida do autor mais 50 

anos. No Brasil, o prazo é a vida do autor mais 70 anos. O Brasil não faz uso da 

licença compulsória para tradução, publicação e reprodução, previstas no Anexo II da 

Convenção de Berna para países em desenvolvimento (como também não fazem 

outros países em desenvolvimento). 

 A Convenção de Berna também prevê (Artigo 10(2)) que 

“os países da União reservam-se a faculdade de regular, nas suas leis 
nacionais e nos acordos particulares já celebrados ou a celebrar entre si, as 
condições em que podem ser utilizadas licitamente, na medida justificada 
pelo fim a atingir, obras literárias ou artísticas a título de ilustração do 
ensino em publicações, emissões radiofônicas ou gravações sonoras ou 
visuais, sob a condição de que tal utilização seja conforme aos bons usos”. 

 

 Tal flexibilização não é adotada pela legislação interna. Há diversos outros 

exemplos que poderíamos explorar.59 A questão mais importante talvez seja a não 

adoção de uma cláusula genérica, como a regra de três passos, para que os direitos do 

usuário fossem medidos pelo critério da razoabilidade, e para que a lei tivesse mais 

                                                
57 Disponível em http://www.consumersinternational.org/media/947282/ipwatchlist-2012-eng-web2-
1.pdf. 
58 BRANCO e PARANAGUÁ, Estudo ao Ministério da Cultura, p. 8. 
59 Para uma pesquisa extensiva das possibilidades de flexibilização não adotadas pelo Brasil, v. 
BRANCO e PARANAGUÁ, Estudo ao Ministério da Cultura. 



porosidades à transformação da sociedade complexa, em vez de determinar 

restritivamente os acasos de flexibilização do direito exclusivo de autor.60 

 Em que pese essa indisposição do debate interno brasileiro para a utilização 

das regras de propriedade de intelectual em prol de seu desenvolvimento em termos 

de priorizar o acesso ao conhecimento, como os próprios Estados Unidos um dia já 

fizeram, a questão que fica a ser explorada futuramente e colocada em debate aqui é 

se o movimento por reformas não deveria ser focado no plano dos organismos 

internacionais de regulação. A viabilidade desse modelo fica para ser discutida em 

outra oportunidade. 
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