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Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar como se deu o tratamento à questão da proteção aos 

direitos de propriedade intelectual e do sistema de patentes no âmbito do General Agreement on 

Tariffs and Trade e da Organização Mundial do Comércio, bem como suas consequências aos países 

menos desenvolvidos. Discute-se e problematiza-se a ideia de que as patentes são essenciais para 

garantir o incentivo à inovação apresentando o conflito entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento em questões relacionadas ao tema. Em 2021, com a pandemia, o conflito entre 

nações desenvolvidas e em desenvolvimento e o tema da proteção à propriedade intelectual 

adquirem roupagens ainda mais complexas. Assim, examina-se o debate em torno das patentes das 

vacinas contra o novo coronavírus com foco nos posicionamentos do Brasil e Estados Unidos.   

  

 

Palavras-chave: comércio internacional, propriedade intelectual, patentes, TRIPS, 

Organização Mundial do Comércio, desenvolvimento. 

 



 2 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em 2019, o mundo se deparou com um novo desafio que viria a tomar proporções 

desatrosas e globais – a pandemia de covid-19. Os esforços dos países para combater suas 

consequências, contudo, esbarram em normas internacionais estabelecidas em negociações 

multilaterais levadas a cabo nos âmbitos do General Agrement on Tarriffs and Trade (GATT) 

e da Organização Mundial do Comércio, tangente à questão da proteção aos direitos de 

propriedade intelectual, particularmente o sistema de patentes.  

Para buscar uma compreensão do panorama atual de conflito de interesses nos 

esforços de combate à pandemia e a estrutura de normas internacionais que compõem o atual 

regime internacional de proteção aos direitos de propriedade intelectual e guiam as ações dos 

países, o presente trabalho parte de uma discussão sobre os próprios princípios que 

embasaram a criação de um regime de comércio internacional, pautado no multilateralismo 

e na liberalização comercial estruturados nas instituições de Bretton Woods que guiaram a 

ordem liberal do século XX (THORSTENSEN, 2001, pp. 29).  

Para isso, é essencial observar o posicionamento da nação que emerge como 

hegemonia no início do século. Após a II Guerra Mundial, os Estados Unidos, mudando de 

comportamento, passa a não só participar, mas liderar os processos de liberalização comercial 

e cooperação internacional, além do ferrenho embate em torno do protecionismo (RÊGO, 

1996, p. 6).  

No início das negociações de Bretton Woods estava prevista a criação de uma 

Organização Mundial do Comércio, que acaba dando lugar ao General Agreement on Tariffs 

and Trade (GATT) em 1947, acordo que, escrito basicamente por Estados Unidos e 

Inglaterra, estabeleceu os parâmetros para o regime de comércio internacional 

(THORSTENSEN, 2001, pp. 29-30). 

Com relação aos direitos de propriedade intelectual, Elba Rêgo (2001, p. 60-61) 

destaca a pressão exercida pelos Estados Unidos pela introdução de novos temas, entre eles 

as patentes, nas negociações em âmbito do GATT, na Rodada Uruguai (1986),  especialmente 

por pressão do lobby de sua indústria farmacêutica, segundo a qual o tema era essencial para 

garantir a continuidade e efetivadade dos investimentos em P&D e do incentivo à inovação 

científica e tecnológica. As negociações resultaram na criação do TRIPS (Trade Related 
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Aspects of Intellectual Property Rights) que veio a ser um dos pilares da Organização 

Mundial do Comércio, estabelecendo os padrões mínimos de proteção aos direitos de 

propriedade intelectual, bem como um mecanismo de enforcement para garantir a adequação 

de todos os países membros. É importante reconhecer as implicações que essas regras teriam 

na prática para os países em desenvolvimento, expressas no desequilíbrio da difusão de novas 

tecnologias e do avanço científico e tecnológico, e do acesso a medicamentos, em uma ordem 

internacional pautada pelo multilateralismo, cooperação e interdependência econômica. 

(RÊGO, 2001, p. 44). 

A autora (RÊGO, 2001, p.52) ainda ressalta a existência de um conflito nos próprios 

objetivos aos quais se propõem as normas de proteção aos direitos de propriedade intelectual 

– incentivar a inovação e difundir novas tecnolgias, ambos necessários para contribuir com o 

crescimento econômico e bem-estar social. Na segunda seção deste trabalho será discutido a 

fragilidade da ideia de que as patentes são essenciais para garantir o incentivo à inovação, e 

como podem acabar dificultando sua difusão, bem como o desenrolar do conflito entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento em torno do regime de proteção aos direitos de 

propriedade intelectual e o sistema de patentes, especialmente durante a Rodada Uruguai 

(1986), quando o tema entrou em negociações. 

Na última seção do trabalho, é analisado o panorama atual no âmbito da Organização 

Mundial do Comércio do sistema de patentes relativas ao combate à pandemia de covid-19, 

através de material jornalístico, que mostra os posicionamentos históricos dos Estados 

Unidos e do Brasil diante de propostas na organização sobre a suspensão de patentes, para 

aumentar a produção e possibilitar um menor desequilíbrio na distribuição de vacinas. Em 

2021, como será discutido, o conflito entre nações desenvolvidas e em desenvolvimento toma 

nova roupagem com a pandemia e o tema da proteção à propriedade intelectual. 
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O REGIME INTERNACIONAL DE COMÉRCIO E A CRIAÇÃO DA OMC 

 

A história do comércio internacional não é linear, passando por grandes variações de 

fluxos de comércio e diversas estruturas de normas e regras. Para se entender a atual ordem 

comercial liberal, na qual o multilateralismo é o princípio central, por meio do qual os países 

se aproximam para negociar e atingir consensos visando a promoção do comércio, é preciso 

entender o contexto histórico que possibilitou a criação dos seus fundamentos. 

Ao abordar os regimes de comércio internacional, Sarquis (2011, p. 16) faz uso de 

observação de Angus Maddison para apontar que o livre-comércio era o sistema 

predominante na segunda metade do século XIX, porém, dadas as transformações decorrentes 

das duas Grandes Guerras Mundiais, entre 1913 e 1950, a economia mundial cresceu muito 

mais lentamente que entre 1870 e 1913:  

Os regimes de livre-comércio, predominantes na segunda metade do século XIX, 
foram substituídos por considerável protecionismo, na Europa e em outras regiões, 
entre as duas Grandes Guerras Mundiais. Como observa Angus Maddison, ‘between 
1913 and 1950, the world economy grew much more slowly than in 1870-1913, 
world trade grew much less than world income, and the degree of inequality between 
regions increased substantially’ (2006, p. 24). (SARQUIS, 2011, p. 16).  

Esse crescimento particularmente lento entre 1913 e 1950, pode ser conectado ao uso 

significativo de políticas protecionistas e à escassez de cooperação entre os países na área 

comercial nos anos 30, o que marcou a história do comércio internacional, levando em 

consideração a colocação da economista Elba Cristina Lima Rêgo (1996, p. 5), que reconhece 

impactos negativos, em termos de redução de bem-estar, provocados pelas políticas 

protecionistas levadas a cabo especialmente no período entreguerras, quando predominaram 

as guerras comerciais de desvalorizações cambiais e barreiras às importações.  

É possível depreender que as políticas levadas a cabo pela nova potência mundial após 

a I Grande Guerra, os Estados Unidos, estão diretamente relacionadas a esse panorama global 

de escassez de cooperação, que se apresenta oposto ao observado na segunda metade do 

século XIX quando, como apontado por Sarquis (2011, p. 16), havia a predominância de 

regimes de livre-comércio. Elba Rêgo (1996, p. 5) traz à atenção o fato de que a nova grande 

potência pós I Guerra Mundial não participou dos esforços para retomada do processo de 

liberalização do comércio internacional e de integração da economia mundial, que se 

encontrava em andamento desde a segunda metade do século XIX.  

A economista destaca (RÊGO, 1996, p. 5) que o protecionismo passou a ser a 

característica central da política comercial dos Estados Unidos especialmente após o crash 
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de 1939 quando, através do Smoot Hawley Act aumentaram suas tarifas aduaneiras. Esse 

comportamento se disseminou e culminou em retaliações por parte dos outros países com 

quem mantinham relações comerciais, gerando desvalorizações de moedas e barreiras 

comerciais cada vez maiores. A autora conclui: “Assim, o protecionismo norte-americano 

terminou levando a um resultado exatamente oposto ao esperado, pois reduziu o seu comércio 

externo, ajudando a aprofundar a depressão que se queria atenuar (Krugman e Obstfeld, 1994, 

p. 241)” (RÊGO, 1996, p. 6). 

Ao final da Segunda Guerra, os aliados buscaram maneiras que possibilitassem a 

reconstrução da então devastada economia mundial. O principal objetivo era a criação de um 

ambiente internacional que possibilitasse maior cooperação entre os Estados-Nação. Neste 

sentido, em 1944, foram concluídos os acordos de Bretton Woods, que estabeleceram a 

criação de três instituições, cuja função última seria a manutenção do liberalismo econômico 

internacionalmente. (THORSTENSEN, 2001, pp. 29). 

A primeira, com foco no fornecimento e facilitação de acesso ao capital para a 

reconstrução econômica dos países atingidos pela Guerra, foi o Banco Mundial, ou Banco 

Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento. A segunda foi o Fundo Monetário 

Internacional, que objetiva garantir a estabilidade das taxas de câmbio e apoiar os países a 

controlarem seu balanço de pagamentos com vias como fundos especiais, ao invés de 

utilizarem restrições comerciais como primeiro recurso. Ambas as instituições foram 

estabelecidas integralmente com o final da guerra (THORSTENSEN, 2001, pp. 29). 

A terceira instituição seria uma Organização Internacional do Comércio, para 

centralizar a manutenção de um sistema de comércio multilateral tendo o liberalismo como 

norteador. Contudo, os Estados Unidos, principal membro da organização, não ratificou o 

documento criador da instituição. Foi acordado, portanto, provisoriamente em 1947, o GATT 

- General Agreement on Tariffs and Trade, para garantir uma base para um regime comercial 

internacional que priorizasse a liberalização da economia e proporcionasse também as bases 

de negociação para uma futura Organização Mundial do Comércio efetiva. Apesar de não 

contar com a identidade legal de uma organização internacional, na prática, o GATT acabou 

exercendo a função de facilitador de negociações, além de árbitro sobre regras de 

liberalização do comércio discutidas entre seus membros. (THORSTENSEN, 2001, pp. 29-

30). 

Elba Rêgo (1996, p. 6) destaca a mudança de postura dos Estados Unidos pós Segunda 
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Guerra. Tendo em vista a guerra comercial dos anos 30, na qual teve papel protagonista, o 

país buscava evitar a sua repetição, consciente então, de que negociações apenas bilaterais 

não poderiam prover a estrutura para garantir uma cooperação em nível global nem assegurar 

os mercados dos quais precisava.  

Ao refletir sobre a posição da nova hegemonia pós Segunda-Guerra, Henrique 

Menezes (2013, p. 37), explica:  

A emergência definitiva dos Estados Unidos como potência no pós Segunda Guerra 
Mundial se fundamentou na sua superioridade material – bélico-militar e econômica 
– e na estratégia de solidificação de uma visão político-ideológica própria acerca da 
nova conformação das relações políticas e do funcionamento das relações 
econômicas mundiais. A regência multilateral das relações internacionais – com as 

peculiaridades da institucionalidade do pós Segunda Guerra Mundial – e a 
supremacia conceitual das forças do mercado, amparando a liberalização comercial 
e a integração dos mercados nacionais, conformaram uma base na qual se 
estruturariam as relações entre os Estados nesse período. Nesse sentido, a hegemonia 
norte-americana se materializaria em um conjunto de instituições internacionais 
vinculadas a interesses específicos. 

Os Estados Unidos não apenas mudaram sua postura para um caráter oposto, mas 

passaram a desempenhar papel de liderança na liberalização multilateral do comércio 

internacional, como expressa por Rêgo (1996, p. 6): 

Foi sob seus auspícios que o Conselho Econômico e Social da recém-criada 
Organização das Nações Unidas (ONU) convocou uma Conferência sobre Comércio 
e Emprego. Nela foi apresentado o documento intitulado Acordo Geral sobre Tarifas 

e Comércio (Gatt), que, escrito basicamente pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, 
propunha regras multilaterais para o comércio internacional, com o objetivo de evitar 
a repetição da onda protecionista que marcou os anos 30. Posteriormente, outras 
sugestões foram incorporadas, e o Acordo foi assinado por 23 países, entre eles o 
Brasil, durante a Rodada Genebra (1947), a primeira das grandes rodadas de 
negociações multilaterais de comércio. 

O principal objetivo do GATT “era a diminuição das barreiras comerciais e a garantia 

de acesso mais equitativo aos mercados por parte de seus signatários e não a promoção do 

livre comércio” (RÊGO, 1996, p. 6). A autora aponta que os idealizadores do acordo 

acreditavam que a cooperação comercial consequente iria aumentar a interdependência entre 

seus membros, o que ajudaria a reduzir os riscos de novas grandes guerras.  

Aqui é válida a reflexão feita por Sarquis sobre a relação entre o comércio 

internacional e o próprio crescimento dos países que o realizam: 

Independentemente das diferentes e complementares visões, prevalece hoje o 
raciocínio de que se pode auferir benefícios consideráveis do comércio internacional, 
pelas vias conjuntas das exportações e das importações. Ademais, predomina a 
observação de que existe uma correlação entre nível de desenvolvimento econômico 
e o grau de inserção comercial ou de abertura econômica. Deduz-se, em particular, 
dessa correlação, que um maior grau de inserção comercial favoreceria o 
crescimento (WINTERS, 2004). Entretanto, não haveria ainda indicação clara e 
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conclusiva sobre as causas dessa correlação, se confirmada, nem sobre quão 
duradouros para o crescimento podem ser os efeitos de maior abertura ou 
liberalização comercial (RODRIGUEZ e RODRIK, 2001). Ainda se busca um 
quadro preciso dos canais de causalidade pelos quais o comércio contribui 
universalmente ao crescimento, e vice-versa. (SARQUIS, 2011, p. 17). 

 

Composto por uma série de rodadas de negociações, com foco principal nas tarifas 

comerciais de seus países membros, o GATT culminou em sua oitava rodada, a Rodada 

Uruguai, iniciada em 1986, tida como a mais complexa das negociações deste órgão, pois 

incluiu novos temas e novos participantes, foi também a primeira rodada na qual as disparidades 

de interesses entre países desenvolvidos e em desenvolvimento foi tão marcante. Os primeiros, 

visavam introduzir nas negociações temas como serviços e propriedade intelectual  (incluindo 

o sistema de patentes), enquanto os segundos ainda lutavam por negociações essenciais para 

suas economias como na área da agricultura. Após 7 anos de negociações e diversos impasses 

entre os países-membros, em 1993, EUA, Comunidade Europeia, Canadá e Japão negociaram 

com o G7 formas de ampliar o acesso a mercados. As negociações resultaram no Acordo de 

Marraqueche, assinado em 1994, o qual aderiu todas as regras do GATT, incluiu os novos temas 

demandados e possibilitou, finalmente, a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC, 

em 1995) como instituição internacional e munida de um órgão de solução de controvérsias, o 

que garantiu maior propriedade e autoridade à organização. (THORSTENSEN, 2001, pp. 38-

40). 

Os resultados da Rodada Uruguai foram de grande importância pois, como aponta Vera 

Thorstensen: 

[...] passaram a determinar as regras do comércio internacional, não só dos grandes 

parceiros internacionais, para dirimir os conflitos entre eles, mas também dos 
pequenos e médios parceiros, que passam a ter na OMC a organização de supervisão 
e de apoio para assegurar o acesso aos mercados protegidos dos próprios países mais 
desenvolvidos, bem como dos grandes acordos regionais de comércio. 

(THORSTENSEN, 2001, p. 40). 

A partir de então, o termo GATT passou a se referir a todos esses princípios e regras 

negociadas desde 1947, incluindo todos os novos temas de cada rodada, até a Uruguai. A OMC 

passa a ser então a organização internacional para coordenar as negociações das regras do 

comércio mundial, supervisionando as práticas de seus países membros e resolvendo possíveis 

disputas, mantendo todos os princípios oriundos do General Agreement on Tariffs and Trade. 

(THORSTENSEN, 2001, p. 41). 

Em vista dos objetivos traçados pelos aliados em 1944 com os acordos de Bretton 

Woods, no pós Guerra, a OMC passa a configurar-se no pilar central de um novo sistema 
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internacional de comércio. Ela fornece as bases legais e práticas para um sistema que pretende 

viabilizar e facilitar a cooperação, a integração e a estabilidade comercial entre as nações. 

É importante ressaltar e reconhecer o marco histórico que representa a criação da OMC, 

como uma organização internacional que tem o multilateralismo como ferramenta institucional 

fundamental, ao aproximar os mais diversos interesses econômicos em torno de determinados 

princípios. Celso Lafer (1998) aponta que o comércio internacional pode ser visto como um 

ambiente de guerra hobbesiana, de todos contra todos, no qual cada país buscaria maximizar 

seus próprios interesses, utilizando de todos os meios possíveis, portanto: 

Para evitar a confrontação bélica de uma concorrência desenfreada ‘baseada no 

poder’, a administração do conflito e da cooperação no mercado requer um 
enquadramento jurídico. A OMC prevê esse enquadramento através de um 
ordenamento jurídico, o single undertaking, concebido como um jogo de normas de 

fair play compartilhadas por todos os membros [...]. (LAFER, 1998, p. 9). 

Ao comentar sobre a essencialidade das normas promovidas e integradas pela OMC, 

Lafer afirma que o comércio internacional requer uma ordem normativa, e o single undertaking 

proposto pela organização, garante que suas normas sejam válidas e “limita a competência 

discricionária das soberanias nacionais dos membros da OMC, para promover o seu interesse 

comum”. (LAFER, 1998, p. 9). 

Em uma discussão sobre o multilateralismo e a OMC, Sarquis, aponta a necessidade de 

dotar a OMC de responsabilidades “econômico-comerciais”, com ferramentas para analisar 

efetivamente os benefícios e todos os aspectos relacionados ao comércio de seus membros, indo 

além de uma mera responsabilidade de monitoramento de regras e revisão de políticas. Dessa 

forma, a organização estaria mais bem munida para garantir que os seus acordos conduzam a 

“uma liberalização comercial global em bases equânimes e com efeitos generalizados de 

crescimento para os países”. (SARQUIS, 2001, p. 206). 

Historicamente, a questão do desenvolvimento sempre foi causadora de grandes 

controvérsias em debates envolvendo o GATT e, consequentemente, a OMC. Como apontado 

por Vera Thorstensen: 

Durante cerca de três décadas, o GATT foi considerado um clube para defender os 
interesses dos países desenvolvidos, uma vez que os países em desenvolvimento 
preferiam nele participar com um nível menor de direitos e obrigações. A partir da 

década de 80, os países em desenvolvimento passaram a adotar uma estratégia de 
abertura econômica e de liberalização de seu comércio, o que os levou a participar 
ativamente nas negociações da Rodada Uruguai e na criação da OMC. 

(THORSTENSEN, 2001, p. 255). 
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O recrudescimento da participação dos países em desenvolvimento nas negociações e 

na organização em si pode ser visto como consequência da sua participação no comércio 

internacional, além de serem maioria entre os países membros. Ambos estes fatos, tornam 

imprescindível que uma organização internacional para a manutenção do comércio entre as 

nações leve em consideração as características intrínsecas a este distinto grupo de atores.  

Ao adentrarem a Rodada Uruguai, em 1986, os países em desenvolvimento buscaram 

incluir e estabelecer um tratamento diferenciado para todos os acordos a serem negociados, 

conquistando um período de transição mais longo para a adoção das normas e procedimentos 

acordados. As atividades da OMC também passaram a ser supervisionadas por um Comitê sobre 

Comércio e Desenvolvimento (criado na Conferência Ministerial de Marraqueche, que iniciou 

seus trabalhos em 1995), cuja função é garantir que as disposições legais da organização 

favoreçam os membros menos desenvolvidos. Além disso, a organização passa a prestar 

assistência técnica e legal especialmente para esses países para que possam estabelecer os 

quadros institucionais necessários para as atividades do comércio internacional. 

(THORSTENSEN, 2001, pp. 257-258). 

 

A PROTEÇÃO AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E PATENTES 

NA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO 

 

A proteção nacional de direitos de propriedade intelectual (DPI) em países ocidentais 

nasce ainda antes do advento da era industrial, sendo que negociações e acordos em nível 

internacional para a proteção desses direitos só foram acontecer na segunda metade do século 

XIX, resultando na assinatura de diversos tratados e convenções no âmbito da Organização 

Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), criada em 1967. (RÊGO, 2001, p. 44). 

Contudo, os padrões que definem o comércio internacional atual, incluindo os temas 

relacionados à propriedade de intangíveis, foram negociados no âmbito da Rodada Uruguai do 

GATT entre 1986 e 1993, quando foram estabelecidos padrões mínimos de proteção para os 

direitos de propriedade intelectual internacionalmente. É importante salientar, como o faz Elba 

Rêgo, que “a inclusão de provisões sobre DPIs na órbita do sistema multilateral de comércio 

deu-se, sobretudo, por pressão dos Estados Unidos, atendendo a demandas de suas empresas, 

particularmente as farmacêuticas.” (RÊGO, 2001, p. 44). 
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Um dos pilares sobre os quais a Organização Mundial do Comércio se sustentou foi 

resultado das negociações levadas a cabo na Rodada Uruguai, o Acordo sobre Aspectos dos 

Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio – Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights (TRIPS)1 – que estabeleceu os níveis mínimos de proteção aos 

direitos de propriedade intelectual, e também procedimentos e mecanismos para garantir sua 

efetividade na prática. Essas garantias, contudo, teriam implicações diretas sobre a difusão das 

novas tecnologias e do avanço científico e tecnológico, além de impactar políticas e legislações 

tecnológicas e industriais nacionais. Associado a essas consequências das prerrogativas 

determinadas no TRIPS, e no centro do debate internacional sobre os DPIs, está o acesso por 

populações de países mais pobres a medicamentos patenteados (RÊGO, 2001, p.44). 

Para compreensão do panorama internacional atual de proteção à propriedade 

intelectual, é preciso partir de uma perspectiva histórica das normas internacionais sobre 

DPIs, como o faz Elba Rêgo (2001, p.47). Na segunda metade do século XIX existiam países 

que, com o avanço do desenvolvimento tecnológico e industrial, já contavam com leis 

nacionais sobre propriedade intelectual, patentes, e outras formas de proteção. Foi no 

Congresso de Viena, em 1873, que se deram as primeiras tentativas de inserção da regulação 

dos direitos de propriedade intelectual na agenda multilateral internacional, materializadas 

no primeiro acordo internacional que estabelecia princípios para a proteção de patentes  – a 

Convenção de Paris (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) assinada 

por 10 países em 1883. (RÊGO, 2001, p. 47). 

Contudo, esses acordos não contaram com as estruturas e forças para estabelecer sua 

aplicação na prática, já que muitos países continuaram a violar os direitos de propriedade 

intelectual e, quase um século após a Convenção de Paris, na prática, cada país decidia 

nacionalmente, de acordo com seus cálculos de custos e benefícios, qual tratamento daria na 

proteção desses direitos. (RÊGO, 2001, pp. 47-48). 

Segundo Elba Rêgo (2001, p. 48), a partir do final dos anos 1970, o panorama 

internacional dos direitos de propriedade intelectual começou a mudar, quando os Estados 

Unidos adotaram uma estratégia agressiva para garantir a proteção desses direitos – 

especialmente na forma de patentes – em órgãos internacionais que tratavam da matéria, além 

de usar de sua posição de poder de influência para exercer pressões diretas aos governos de 

 
1 Os outros dois pilares são o GATT 1994 (acordo sobre o comércio de mercadorias) e o GATS (acordo sobre 
serviços) (RÊGO, 2001, p.44). 
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outros países desenvolvidos e em desenvolvimento que apresentassem resistência, já que as 

discussões no âmbito da OMPI não prosperaram no sentido de garantir as demandas norte-

americanas. 

Sebastião C. Velasco e Cruz (2002, p. 365), analisa a relação entre a mudança legal 

interna e a transformação do regime internacional dos DPIs, destacando três eixos 

determinantes. O primeiro deles diz respeito aos interesses sociais que se mobilizaram para 

modificar radicalmente o antigo regime de propriedade intelectual – o autor aponta que os 

interesses de produtores de artigos sensíveis ao uso fraudulento de marcas e a imitações, bem 

como das indústrias intensivas em informações, estiveram na dianteira da campanha pela 

modificação do regime de propriedade intelectual. Segundo o autor, esses interesses se 

organizaram nos Estados Unidos e tiveram rápido apoio em outros países capitalistas 

avançados, passando a pressionar por mudanças na política de comércio exterior norte-

americana, em um ambiente político que assegurava a receptividade a esses argumentos. O 

segundo eixo determinante desse contexto, tem a ver com a reorientação estratégica na 

conduta dos Estados Unidos, que se produz nessa mesma época:  

Refiro-me, evidentemente, ao choque de juros determinado pelo FED em 1979, que 
precipitou a economia internacional em sua mais severa recessão desde o final da 
Segunda Guerra Mundial, lançou os países do Terceiro Mundo na “crise da dívida” 
de triste memória e inverteu radicalmente as relações de força então predominantes 
entre os Estados Unidos e os outros componentes da tríade - o Japão e a Europa. Penso 

também na postura ofensiva diante do rival soviético - que se explicita na presidência 
de Reagan, mas já se insinua claramente no final da gestão Carter (VELASCO E 

CRUZ, 2002, p. 365). 

O terceiro eixo relevante destacado por Velasco e Cruz (2002, p. 365) é a mudança 

política-ideológica manifesta na celebração do discurso neoliberal.  

Em seu conjunto, esses movimentos surgem como resposta mais ou menos integrada 

a uma situação de crise na qual - sob o efeito cruzado de problemas internos e da 
pressão de aliados que se revelavam surpreendentemente competitivos - a hegemonia 

americana parecia estar fadada ao declínio (VELASCO E CRUZ, 2002, p. 365). 

Foi esse o contexto que possibilitou grande aceitação da proposta de vincular os 

direitos de propriedade intelectual ao comércio exterior, como forma de defesa da economia 

nacional norte-americana, convertendo-se em um dos principais eixos da estratégia 

econômica internacional do país (VELASCO E CRUZ, 2002, p. 366). Tal fato é evidenciado, 

segundo o autor, pela reforma da Lei de Comércio e Tarifas, de 1984, que incluiu a proteção 

inadequada aos direitos de propriedade intelectual como motivo para abertura de ação com o 

United States Trade Representative (USTR), abrindo caminho para a adoção de medidas 

retaliatórias contra o país em questão. Outra grande evidência foi a Ominibus Trade Bill, de 

1988, que obriga o USTR a divulgar anualmente uma lista de países resistentes a dar efetiva 
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proteção aos direitos de propriedade intelectual e que dificultam o acesso a seus mercados de 

firmas norte-americanas, dependentes de tal proteção (VELASCO E CRUZ, 2002, p. 366). 

Vale destacar alguns dos principais motivos para essa característica mudança de 

postura por parte dos Estados Unidos, compreendidos por Rêgo (2001, pp. 49-50): o papel 

chave desempenhado pelos investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento na estratégia 

competitiva das empresas em nível internacional; o aumento do custo para as empresas 

desenvolverem novas tecnologias; a importância que vinham tomando o conhecimento e os 

bens não-tangíveis no comércio internacional; e a liberalização comercial nos países em 

desenvolvimento, que abriu portas para que as empresas multinacionais demandassem acesso 

irrestrito a esses mercados, sem a obrigação de transferência de tecnologia.  

O objetivo dos Estados Unidos e dos que empenham a importância da proteção dos 

direitos de propriedade intelectual e do sistema de patentes, segundo Elba Rêgo (2001, p. 50), 

está relacionado à necessidade de garantir incentivos que possibilitem e promovam 

invenções, bem como sua disponibilização para a sociedade, por meio da proteção dos 

inventores de imitações e do estímulo à transferência de informações técnicas para disseminar 

a geração de inovação. Contudo, é preciso ponderar a necessidade desses direitos de patente 

para a promoção da inovação. Por um lado, é possível identificar uma particular importância 

desses direitos para as grandes indústrias, que dependem de altos investimentos em P&D e 

cujos produtos estão suscetíveis à cópia. Para elas, portanto, a garantia desses direitos seria 

essencial para estimular o contínuo investimento financeiro necessário para possibilitar novas 

invenções na atual fase do capitalismo. Elba Rêgo (2001, p. 51) pondera, entretanto, que não 

há uma conclusão final do debate sobre como as leis de propriedade intelectual, 

especialmente as patentes, afetam a atividade inventiva, a qual pode ser definida por inúmeros 

fatores além da concessão de monopólio ao inventor para captação de lucros, como o período 

de tempo necessário para que um produto possa ser copiado, a reputação do inovador, o 

segredo comercial e a capacidade dos inovadores de se moverem mais rapidamente na curva 

de aprendizado (CHANG, 2001 apud RÊGO, 2001, p. 51). 

As leis de proteção aos DPIs podem embutir (...) um conflito entre seus dois 
objetivos – o incentivo à inovação tecnológica e o encorajamento à rápida difusão 
das novas tecnologias, ambos necessários para que tais leis  contribuam para o 
crescimento econômico e o bem-estar social (Wallerstein, Mogee e Schoen, 1993). 
Assim, uma questão crucial com que se deparam as nações é como manejar esse 
trade-off, ou seja, como manter os dois objetivos em equilíbrio: garantir a proteção 

dos DPIs e, ao mesmo tempo, proteger o interesse público. Sem isso, as leis de 
propriedade intelectual terminam tendo efeitos adversos do ponto de vista da 
eficiência econômica e do bem-estar da sociedade. (RÊGO, 2001, p. 52). 
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Os argumentos que se baseiam na utilidade para justificar a proteção aos DPIs, 

segundo Velasco e Cruz (2002, p. 370), têm origem na vasta e diversa tradição liberal:  

Nessa linha, a regra gerada pelo direito de propriedade intelectual é necessária para 
estimular a produção intelectual e artística e assegurar o fluxo permanente de 

inovações. Mas, o revide que ele suscita brota também do solo daquela tradição: não 
há uma unidade de medida para a utilidade social de uma obra ou invento, e a 
contrapartida do interesse que a sociedade tem no surgimento continuado de 
inovações é o seu interesse em que as novas conquistas tenham a mais ampla e 
acelerada difusão (VELASCO E CRUZ, 2002, p. 370). 

O começo das investidas norte-americanas, segundo Elba Rêgo (2001, p. 53), para 

inserção dos direitos de propriedade intelectual na agenda internacional, associados ao 

comércio, se deu de forma mais efetiva no âmbito das negociações que antecederam a Rodada 

Uruguai, na qual os países desenvolvidos propuseram que fossem negociadas regras e 

padrões mínimos de proteção a esses direitos, sendo que essas pressões para incorporação do 

tema pela agenda do GATT, particularmente da parte dos EUA, deveu-se ao fracasso de uma 

ampla reforma na OMPI da forma como era almejado pelas empresas farmacêuticas 

americanas.2 Essas investidas, no sentido de garantir a inserção dos DPIs na agenda 

multilateral do comércio internacional, não se deu sem a reação dos países em 

desenvolvimento, que enxergaram na ação possíveis implicações sociais e econômicas 

negativas ao dificultar a transferência de tecnologia (RÊGO, 2001, p. 53). O tema acabou 

inserido na agenda com a concessão, pelos países desenvolvidos, de incluírem também temas 

de interesse dos menos desenvolvidos como salvaguardas às regras negociadas, o que, como 

aponta a autora (RÊGO, 2001, p. 53), é visto por diversos analistas como uma contrapartida 

desequilibrada, pois os países em desenvolvimento não foram compensados pelas 

implicações de aceitarem essas negociações. 

Antes do estabelecimento do TRIPS no âmbito da OMC (1995), não existiam 

mecanismos de enforcement para garantir a observância das regras de DPIs ou um sistema de 

solução de controvérsias entre os países, o que gerava, na prática, uma grande diferença nos 

tratamentos nacionais com relação aos direitos de propriedade intelectual e patentes (RÊGO, 

2001, p. 54). A incorporação de regras sobre os DPIs ao sistema multilateral de comércio, 

contudo, transformou esse panorama. Os resultados das negociações da Rodada Uruguai 

criaram padrões universais para os níveis e formas de proteção aos direitos de propriedade 

 
2 Sobre a atuação dessas empresas neste contexto, a autora (RÊGO, 2001, p. 53) destaca que “as empresas 
farmacêuticas americanas fizeram lobby em diversas frentes para convencer as autoridades comerciais dos Estados 

Unidos a colocar a proteção dos DPIs entre as prioridades da agenda comercial do país e, assim, conseguir que o 
governo adotasse uma atitude mais agressiva a respeito, tanto multilateral quanto bilateralmente.” 
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intelectual para países desenvolvidos, definiu mecanismos de consulta e vigilância em nível 

internacional e estipulou procedimentos a serem realizados em caso de negligência das regras 

estabelecidas (RÊGO, 2001, p. 54). A autora ressalta a particularidade da passagem da 

proteção desses direitos ao âmbito internacional ancorado nas instituições da Organização 

Mundial do Comércio: 

A OMC, ao contrário da OMPI e de outras organizações internacionais, pode 
legitimar sanções caso as regras por ela administradas não sejam cumpridas. Desse 
modo, as provisões sobre DPIs sob o amparo da OMC não se tratam de um simples 
complemento aos acordos sobre proteção dos DPIs administrados pela OMPI, 
representando uma mudança radical na maneira como a questão vinha sendo tratada 

(RÊGO, 2001, p. 54). 

 

Henrique Menezes (2013, p. 46) destaca como essa passagem do tema de DPIs para 

o âmbito internacional, bem como os princípios norteadores da posição norte-americana 

podem ser vistos como resultantes da atuação de grandes empresas: 

Percebe-se, com uma densidade expositiva muito grande, o papel desempenhado 
pelas grandes corporações estadunidenses na internacionalização das regras norte-

americanas de propriedade intelectual, especialmente pressionando o governo dos 
Estados Unidos a encampar como prioridade máxima a re-regulação dos direitos de 
propriedade intelectual, através da sua introdução no regime internacional de 
comércio. Assim, quando observamos os processos históricos de construção do 
regime internacional de propriedade intelectual, especialmente a formatação do 
acordo TRIPS (...) se deu fundamentado em um discurso universalista, uma barganha 

política ‘conveniente’ e uma ação coercitiva forte para ajustar as posições de  alguns 
descontentes. 

Outro aspecto importante do TRIPS destacado pela autora (RÊGO, 2001, p. 54) é 

como ele se diferencia dos demais acordos no âmbito da OMC, como o GATT e o GATS, 

por seu caráter propositivo, ao estabelecer padrões mínimos que devem ser seguidos pelos 

signatários, enquanto os outros citados listam ações que não deveriam ser tomadas pelos 

governos. 

Segundo Rêgo (2001, p. 57), o TRIPS garante proteção patentária às invenções em 

todas as áreas tecnológicas desde que o objeto de patente seja uma novidade, envolva uma 

inovação e seja aplicável industrialmente. Com relação aos produtos farmacêuticos, a autora 

aponta que até a entrada em vigor das regras do TRIPS, muitos países excluíam os produtos 

farmacêuticos e substâncias químicas do seu sistema de patentes ou proporcionavam patentes 

apenas para os processos de produção (RÊGO, 2001, p. 58). 

É importante ressaltar que o TRIPS conta com algumas salvaguardas ao poder de 

monopólio conferido pelas patentes, sendo que a mais importante diz respeito à possibilidade 

de concessão de licença compulsória, dispositivo útil em caso de abuso de direitos por parte 
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do detentor da patente e para assegurar o acesso a medicamentos, que foi muito utilizado no 

passado por países desenvolvidos (RÊGO, 2001, p. 58). Contudo, a utilização dessas 

salvaguardas, como a licença compulsória, está sujeita a um complexo contexto que vai além 

dos pré-requisitos estabelecidos pelas normas do acordo, envolvendo sobretudo pressões e 

ameaças de sanções comerciais, ao mesmo tempo em que possibilita o estabelecimento de 

práticas que vão além dos padrões TRIPS, como aponta a autora: 

Na área farmacêutica, na prática, as empresas multinacionais e os países onde estão 
localizadas as suas matrizes terminam impondo a interpretação que lhes é mais 

favorável no que diz respeito às “áreas cinzas” do Acordo. Tudo isso faz com que as 
restrições impostas aos países em desenvolvimento sejam maiores do que os 
“padrões mínimos” estabelecidos pelo Acordo TRIPS e que prevaleça, na prática, 
uma espécie de TRIPS-plus [Oxfam GB (2001)]. (RÊGO, 2001, p. 60). 

Os países em desenvolvimento, reunidos no Grupo dos 77 na Rodada Uruguai, 

defendiam que as negociações da mesma deveriam focar em resolver questões antigas em 

aberto, como o comércio de produtos agrícolas, as restrições voluntárias às exportações e o 

acordo de salvaguardas, enquanto os Estados Unidos pressionavam pela introdução de novos 

temas como comércio de serviços, direitos de propriedade intelectual e medidas de 

investimento relacionadas com o comércio (RÊGO, 2001, p. 60). A maior proteção aos 

direitos de propriedade intelectual, em particular, gerava preocupação aos países em 

desenvolvimento, que resistiram à sua ampliação até os anos 80 por enxergarem um impacto 

negativo subtancial às suas estratégias de desenvolvimento ao dificultarem a difusão e 

aquisição de novas tecnologias3, além dos altos preços de medicamentos sob patente e do fato 

de não disporem dos recursos necessários para a realização de investimentos em P&D na área 

farmacêutica, como os países desenvolvidos (RÊGO, 2001, p. 61). 

Ricardo Sennes (2003, p. 69), ao focar no contexto dos países em desenvolvimento e 

na sua capacidade de posicionamento multilateral internacional, aponta que durante a gestão 

Reagan (1981-1989), os Estados Unidos deixaram de dar tratamento privilegiado 

indiscriminado aos países subdesenvolvidos. Passando a distingui-los a partir de graus e tipos 

de desenvolvimento, já que o conceito de país em desenvolvimento abarcava países com 

condições econômicas altamente distintas, optando por manter relações diferenciadas  e 

 
3 Segundo Elba Rêgo (2001, p. 61): “Ao se utilizarem de tais argumentos, eles estavam apenas tentando beneficiar-
se das mesmas práticas de apropriação das novas tecnologias amplamente utilizadas pelos próprios países 
desenvolvidos – como bem ilustram os casos dos Estados Unidos e do Japão, antes e depois  da Segunda Guerra, 

respectivamente. Estudos como os de David (1993) e  Chang (2001) mostram que os países hoje desenvolvidos não 
costumavam respeitar os DPIs de pessoas de outros países durante o seu processo de  industrialização e que somente 
passaram a defender leis mais efetivas de proteção aos DPIs depois de passarem da condição de usuários para a de  
produtores líquidos de conhecimento científico e tecnológico.” 
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concedendo vantagens apenas aos países considerados realmente subdesenvolvidos ou 

àqueles de interesse estratégico, sendo que o restante dos países estava sujeito ao princípio 

da reciprocidade como base para negociações. Portanto, pode-se depreender que a lógica do 

conflito Norte-Sul foi rompida – não existindo mais um bloco de países subdesenvolvidos, 

mas diversos tipos de países em desenvolvimento. Este novo cenário foi determinante para a 

definição da capacidade de posicionamento externo de países que estão inteiramente dentro 

das disputas econômicas e comerciais dos Estados Unidos, como o Brasil, que tiveram essa 

capacidade minada, especialmente pela deslegitimação do movimento terceiro-mundista, no 

qual se baseavam as ações internacionais brasileiras (SENNES, 2003, pp. 70-74). 

A desarticulação do movimento terceiro-mundista, associada à crise que acometeu os 

países em desenvolvimento nesse período (marginalização comercial e nos fluxos de capitais, 

recessão, endividamento externo) debilitam sua capacidade de atuação política unificada,  

inviabilizando a continuidade da cooperação Sul-Sul (SENNES, 2003, p. 80).  

Ao longo dos anos 70 e 80, com o avanço da globalização, as legislações e estruturas 
nacionais estão cada vez mais na pauta das discussões internacionais e são alvo de 

frequentes atritos, pois a política doméstica de uma país passa a interessar aos 
demais. Esse fenômeno é particularmente observável na questão comercial 
(SENNES, 2003, p. 84). 

A somatória dos fatores resultantes dos Choques do Petróleo (1973 e 1979); da crise 

da dívida externa no início dos anos 80; e da crise de vulnerabilidade comercial, advinda da 

dependência do Brasil em suas exportações, associados à ofensiva dos países desenvolvidos, 

à globalização econômica e ao refluxo do movimento político dos países subdesenvolvidos, 

dificultou a sustentação de posturas e espaços próprios no Sistema Internacional. 

Como país recém industrializado, o Brasil foi induzido desde o início dos anos 80 a 
incorporar em suas práticas econômicas e comerciais os padrões de conduta exigidos 
pelos países industrializados. Neste sentido, os conflitos, particularmente com os 
EUA, foram se acumulando ao longo da década. Além das ações unilaterais de 
investimentos e sanções comerciais baseadas em sua lei 301, o governo norte-
americano também intensificou suas ações via órgãos internacionais. No GATT, as 

petições contra o Brasil movidas pelos EUA mostraram-se particularmente elevadas 
entre 1982 e 1987, com uma média de 8 petições anuais. Será diante dessas várias 
ocorrências que o Brasil reformulará as bases do seu posicionamento externo, dentre 
eles as questões econômicas e comercial (SENNES, 2003, p. 99). 

Sennes destaca os pontos principais nos quais os países desenvolvidos estavam de 

acordo durante as negociações do GATT: inclusão dos “novos temas” (comércio de serviços  

e bens de alta tecnologia e Propriedade Intelectual) nas negociações; e o enquadramento das 

políticas comerciais e industriais dos países recém-industrializados (2003, p. 100). O autor 

reconhece nas pressões norte-americanas pela inserção desses novos temas em uma nova 
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rodada do GATT, um elemento central na mudança da política comercial do país, quando os 

critérios ideológicos cederam lugar a um pragmatismo voltado para a abertura comercial, 

dívida externa, desequilíbrio estrutural e reforma do Estado. Dessa forma, os Estados Unidos 

buscavam atender as pressões internas imediatas por meio de negociações bilaterais e 

preparando o terreno sobre o qual se desenvolveria a Rodada Uruguai. (SENNES, 2003, p. 

100). 

Sobre a atuação do Brasil nessa Rodada, Sennes (2003, p. 105) aponta que o país 

buscou a maior liberalização do setor agrícola e o bloqueio de qualquer discussão que 

avançasse sobre os novos temas acordados pelos países desenvolvidos. As negociações dessa 

rodada se estruturaram em torno dessa questão, aglutinando os participantes em 3 grupos: G-

9 (países desenvolvidos, a favor da inclusão dos novos temas e da reforma de políticas 

comerciais dos países recém industrializados), G-10 (países em desenvolvimento, liderados 

por Brasil e Índia, que buscavam impedir a inclusão dos temas de serviços e propriedade 

intelectual de maneira geral na rodada) e G-20 (países em desenvolvimento que não 

concordavam com o posicionamento do G-10).  

A disputa agrícola recebeu trégua dos Estados Unidos e da Comunidade Econômica 

Europeia, os quais fecharam acordo com o G-9 e G-20 baseado na proposta de uma agenda 

que incluía os novos temas, isolando o G-10 e deixando o Brasil na posição de vencido tanto 

perante países desenvolvidos quanto países em desenvolvimento. De acordo com o autor, o 

reordenamento do Sistema Internacional foi decisivo para este desfecho: esse acontecimento 

se deu devido ao rompimento da unidade política dos países em desenvolvimento e da 

desarticulação do movimento terceiro-mundista, enquanto os países desenvolvidos retomam 

sua capacidade de atrair apoio de parte expressiva dos países em desenvolvimento, isolando 

os recém-industrializados (categoria esta na qual, segundo perspectiva dos países 

desenvolvidos, o Brasil se encaixava melhor) (SENNES, 2003, p. 105).  

Paralelamente à Rodada Uruguai, foram realizadas negociações que se cruzaram com 

o seu contexto. Países desenvolvidos e credores e órgãos multilaterais – o Fundo Monetário 

Internacional e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) – 

negociavam condicionamentos a empréstimos e acordos a mudanças na política econômica 

do país em questão, reduzindo progressivamente o espaço de manobra de países recém-

industrializados como o Brasil (SENNES, 2003, p. 106). 

O autor destaca que as concessões brasileiras tiveram início em 1982, quando o país 
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foi compelido, por imposições, a aderir ao código de subsídios agrícolas, e foram marcadas 

fortemente pela aceitação da inclusão dos novos temas nas negociações da Rodada. Outro 

marco das concessões destacado por Sennes, se deu em 1987, com a participação do Brasil 

no Grupo de Cairns e com a aproximação dos EUA para exigir maior flexibilização da CEE 

no comércio de produtos agrícolas e com a atenuação da posição que defendia o bloqueio 

sistemático às negociações (2003, pp. 106-107).  

Desta forma, por volta de 1987/88, o Brasil passa a sustentar uma postura cada vez 
mais flexível perante as negociações do GATT, consolidando essa política a partir 

de 1990. A prática do bloqueio, que por vezes foi bem sucedida, mas que ao fim se 
mostrou insustentável, se estendeu aproximadamente de 1983 a 1987 (SENNES, 
2003, p. 107). 

Como conclui o autor (SENNES, 2003, pp. 107-108), a Rodada Uruguai, bem como 

as rodadas e negociações prévias que prepararam o seu terreno, constituíram-se em reflexos 

no âmbito das negociações econômicas e comerciais de um movimento mais amplo que 

acontecia no Sistema Internacional, caracterizado pela dianteira dos EUA, pela retomada das  

ofensivas dos países desenvolvidos em direção aos em desenvolvimento e pela desarticulação 

do bloco político dos países em desenvolvimento – resultante da diferenciação dos interesses 

e posturas políticas entre países em diferentes níveis de industrialização4.  

Os debates envolvendo os possíveis impactos negativos do acordo TRIPS para os 

países em desenvolvimento passaram a focar na questão da saúde pública a partir da crise da 

AIDS (1981), quando ocorreram disputas envolvendo medicamentos, o que colocou a 

questão no centro do debate internacional e da opinião pública (RÊGO, 2001, pp. 61-62). A 

partir daí, a fixação de preços diferenciados e o financiamento de medicamentos essenciais 

passaram a ser temas presentes nas discussões no âmbito da OMS e da OMC: 

Em seminário patrocinado pelas duas organizações, realizado em abril de 2001 na 
Noruega, uma das principais conclusões dos especialistas presentes foi que a 
sistemática de preços diferenciados pode desempenhar um papel importante na 

garantia de acesso a preços razoáveis, principalmente para os países pobres, 
possibilitando, ao mesmo tempo, que as patentes continuem a incentivar 
investimentos em P&D para a geração de novos medicamentos (WTO/WHO, 2001). 
De acordo com alguns participantes, a distribuição dos custos com P&D poderia dar-
se de acordo com a capacidade de pagamento, proposta, aliás, defendida já há algum 
tempo por aqueles que acham que os países ricos devem pagar mais (RÊGO, 2001, 

p. 64). 

O acesso a medicamentos, questão essencial para este trabalho, foi reconhecido como 

 
4 De acordo com Sennes, o Brasil sofreu consequências desses dois processos, “potencializados por sua condição 
de fragilidade e vulnerabilidade durante toda a década de 80. Ao mesmo tempo que se viu isolado politicamente 
nas negociações do GATT e em outros fóruns, foi obrigado a dar resposta, em meio a sua crise, às pressões 
bilaterais e multilaterais por reformas de seu modelo econômico e industrial” (2003, p. 108). 
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um direito humano essencial em caso de pandemias durante a 57ª Sessão da Comissão das 

Nações Unidas sobre Direitos Humanos, através da resolução “Access to Medication in the 

Context of Pandemics such as HIV/aids” (RÊGO, 2001, p. 65).5 

A posição dos países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, sobre a questão da 

saúde pública foi solidificada na apresentação do documento TRIPS and Public Health em 

reunião do Conselho do TRIPS da OMC em 2001, sintetizando a necessidade de “equilíbrio  

entre direitos e obrigações de produtores e usuários das inovações tecnológicas, de modo que 

a proteção dos DPIs contribua tanto para a inovação quanto para a transferência tecnológica 

e, assim, para o desenvolvimento econômico e social” (RÊGO, 2001, pp. 65-66). 

Especificamente sobre os direitos de patentes, o documento defende que o estabelecimento 

destes devem ser coerentes com os objetivos de vantagem mútua para os detentores das 

patentes e dos usuários de medicamentos patenteados, o que torna essencial  a existência de 

salvaguardas, como a licença compulsória e a importação paralela – já utilizadas por e 

previstas pelas legislações nacionais de países desenvolvidos – que limitam os poderes dos 

detentores de patentes (RÊGO, 2001, p. 66).  

No Brasil, a abolição do patenteamento de fármacos, feita em 1969, durou até 1997, 

quando entrou em vigor a Lei 9.279 que, condicionada por pressões dos Estados Unidos com 

ameaças de sanções comerciais, regula a proteção dos direitos de propriedade industrial e 

incorporou todas as disposições do Acordo TRIPS (RÊGO, 2001, p. 68). A lei também prevê 

o mecanismo da licença compulsória, mas não do mecanismo da importação paralela, outro 

importante mecanismo para limitar o poder de monopólio concedido pelas patentes e previsto 

nas legislações de vários países desenvolvidos. A lei possibilita o uso da licença compulsória 

em caso de utilização da patente de forma abusiva e em caso de emergência nacional  ou 

interesse público (RÊGO, 2001, p. 69). 

Ao defenderem os interesses dos países em desenvolvimento, esses governos 

buscavam garantir que a aplicação das regras do TRIPS não prejudicasse as suas políticas de 

saúde, gerando uma grande transformação no panorama internacional dos regimes de 

proteção à propriedade intelectual. Como destaca Elba Rêgo (2001, p. 66): 

O apoio da mídia e da opinião pública internacionais à ação conjunta de governos 
dos países em desenvolvimento (particularmente do governo brasileiro), de 

 
5 A Assembleia Mundial de Saúde (OMS) em 2001, enfatizou a necessidade de esforços para disponibilização de 
medicamentos a preços baixos e de fomento à inovação e ao desenvolvimento das indústrias domésticas, e também 
reconheceu a necessidade de reavaliação dos impactos de acordos comerciais sobre o acesso  e desenvolvimento 
de medicamentos essenciais (RÊGO, 2001, p. 65). 
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organizações internacionais (como a OMS e as Nações Unidas) e de ONGs (como a 
Oxfam e os Médicos sem Fronteiras) terminou enfraquecendo o lobby das empresas 
farmacêuticas para que o Acordo TRIPS fosse ampliado e aprofundado e para que 
as salvaguardas nele previstas fossem eliminadas ou sujeitas a restrições ainda 
maiores. Na verdade, nos meses que antecederam a reunião ministerial da OMC em 

Doha (Catar), em novembro de 2001, as empresas farmacêuticas passaram a temer 
que o Acordo TRIPS fosse revisado nos termos propostos por seus opositores. 

As negociações da Rodada Doha (que se iniciou em novembro de 2001), acabaram 

resultando na manutenção do TRIPS da forma como está, porém, devido à atuação dos países 

em desenvolvimento, com destaque para o governo brasileiro, os membros da OMC 

acabaram por assinar uma declaração específica para o tema da saúde pública – Declaration 

on the TRIPS Agreement and Public Health – na qual o compromisso com o Acordo TRIPS 

é reafirmado, porém é expressa a importância de que as regras do acordo sejam praticadas de 

forma a apoiar o direito dos países membros de proteger sua saúde pública e promover o 

acesso a medicamentos (RÊGO, 2001, p. 67).6 

Para compreender o contexto atual dos direitos de patentes, é importante ressaltar que 

após a adoção do Acordo TRIPS, segundo Menezes (2015, p. 75), houve uma proliferação de 

acordos internacionais fora da arena multilateral, envolvendo deliberações, negociações e 

acordos bilaterais sobre o tema e resultando em normas TRIPS-plus7. Segundo o autor:  

(...) os EUA passaram a pressionar pela constituição de normas TRIPS-plus, mas 
houve paralisação das negociações e entraves nesse fórum e, na  realidade, a 
aproximação das negociações nessa instância às demandas de países em 
desenvolvimento, forçaram o país a levar suas demandas para múltiplas instâncias. 
Ou seja, os EUA lançaram mão novamente da estratégia de forum shifting, 
promovendo uma espécie de retorno à OMPI e outras organização internacionais, 
assim como demandando negociações preferenciais com um amplo conjunto de 

países. (MENEZES, 2015, p. 75). 

Menezes caracteriza essa agenda dos Estados Unidos como maximalista, pois por 

meio desses acordos preferenciais de comércio, longe das instâncias multilaterais, o país 

consegue aumentar o escopo de proteção aos direitos de propriedade intelectual, 

estabelecendo normas mais rígidas do que as dispostas multilateralmente a partir da adoção 

do Acordo TRIPS (MENEZES, 2015, p. 85). O autor explica o alvo dos Estados Unidos com 

essa agenda: 

 
6 Segundo Rêgo (2001, p. 67): “A Declaração de Doha, mesmo não sendo uma peça legal, deve influenciar  os 
árbitros da OMC em uma eventual disputa envolvendo produtos farmacêuticos. Ela representa uma grande vitória 
para os países em desenvolvimento, inimaginável no final de 2000. Para essa vitória, foi essencial o  engajamento 
político do alto escalão do governo brasileiro, inclusive do presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, 
que enviou para Doha o seu Ministro da Saúde José Serra, cuja presença foi fundamental no  processo de 

negociação da Declaração, no qual também teve um papel crucial o embaixador Celso Amorim.” 
7 Acordos de caráter TRIPS-plus, são “aqueles que avançam normativamente além do padrão mínimo de  proteção 
estabelecido pelo TRIPS, além de, substancialmente, limitarem as flexibilidades existentes no acordo.”  
(MENEZES, 2015, p. 72). 
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A negociação e a implementação do TRIPS produziu uma harmonização de regras 
substantivas sobre a matéria, estabelecendo padrões mínimos obrigatórios aos  
países-membros da OMC. Entretanto, no texto do acordo estavam ainda elencadas 
algumas flexibilizações para os países adequarem seus sistemas nacionais de 
proteção. Essas flexibilidades são o alvo das negociações conduzidas pelos EUA 

após a adoção desse acordo (MENEZES, 2015, pp. 85-86). 

Essa estratégia, como exposto por Menezes (2015, p. 86), constituiu uma importante 

via muito utilizada pelos Estados Unidos para atingir os objetivos almejados desde que 

começaram suas investidas para inserção do tema propriedade intelectual e patentes na 

agenda internacional – elevar os níveis de proteção aos DPIs. Contudo, esse processo referido 

pelo autor como fórum shifting8, a realização de acordos preferenciais fora do âmbito 

multilateral, acaba por restringir as já escassas liberdades que os países tinham para definir 

autonomamente suas políticas de proteção aos DPIs, bem como impõem mais restrições às 

políticas públicas que podem ser adotadas em áreas como a saúde (MENEZES, 2015, p. 86). 

O resultado perceptível e destacado pelo autor, é que os países envolvidos nesses acordos de 

caráter TRIPS-plus acabam tendo minada a sua capacidade de fazer uso das flexibilidades 

determinadas pelo TRIPS para atender demandas internas de interesse público, além de que 

o avanço da agenda maximalista sobre DPIs em instâncias de menor abrangência produz 

diretamente um esvaziamento da esfera multilateral, na qual os países em desenvolvimento 

conseguem apresentar conjuntamente suas principais demandas relacionadas à proteção da 

propriedade intelectual e ao sistema de patentes. (MENEZES, 2015, p. 86). 

 

SISTEMA DE PATENTES NA OMC EM CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19 

 

Em 2021, o conflito entre países desenvolvidos e menos desenvolvidos, centrado na 

questão da proteção aos direitos de propriedade intelectual, se vê renovado e explícito no 

contexto da pandemia do coronavírus. Países desenvolvidos e detentores de patentes foram 

capazes de responder de maneira muito mais eficaz e rápida com a vacinação anti -covid, 

enquanto os menos desenvolvidos sucumbem à tragédia, ficando à mercê do direito de 

proteção intelectual e seu sistema de patentes, que inviabiliza a transferência de tecnologia e 

produção de vacinas nos países que hoje mais precisam. 

 
8 “Essa estratégia prevê a transferência deliberada da pauta de negociações de um fórum, que se encontra em 
impasse entre propostas concorrentes, para outros fóruns nos quais se percebe que a negociação poderá 

desenvolver-se de modo mais vantajoso. Essa estratégia se manifesta de duas formas: uma primeira, de caráter 
horizontal, que caracteriza a transferência de pauta entre instâncias multilaterais; e uma segunda, de natureza 
vertical, que trata da transferência de fóruns multilaterais para instâncias preferenciais, de menor abrangência 
(HELFER, 2004; SELL, 2011).” (MENEZES, 2015, p. 75). 
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Segundo coluna do jornalista Jamil Chade, no dia 5 de maio de 2021 o recém eleito 

presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, realizou um ato considerado histórico – certamente 

oposto às posições defendidas anteriormente pelo país no contexto internacional e de grande 

oposição ao comportamento que seu antecessor, Donald Trump, vinha tendo frente à 

pandemia – quando decidiu apoiar a ideia de suspender patentes de vacinas e se aliar aos 

países emergentes na Organização Mundial do Comércio. Para o jornalista, a postura reflete 

uma mudança na postura tomada pelo país no contexto internacional na matéria de 

propriedade intelectual e resultou em grandes comemorações por parte dos países menos 

desenvolvidos, da Organização Mundial da Saúde e da organização Médicos Sem Fronteiras. 

(CHADE, Jamil. Em ato histórico, Biden apoia quebra de patente de vacinas; Brasil é contra. 

Notícias UOL, 05 de maio de 2021. Disponível em: 

<https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/05/05/em-ato-historico-biden-apoia-

quebra-de-patente-de-vacinas-brasil-e-contra.htm>. Acesso em: 25 de jul. de 2021.) 

A proposta de suspensão temporária das patentes enquanto a pandemia de coronavírus 

existir foi idealizada por África do Sul e Índia e apresentada à OMC no final de 2020. O 

objetivo da proposta consiste em permitir a produção de doses de vacinas por empresas de 

todo o mundo, aumentando a eficiência do processo de abastecimento do mercado global e 

abaixando os preços. (CHADE, Jamil. Em ato histórico, Biden apoia quebra de patente de 

vacinas; Brasil é contra. Notícias UOL, 05 de maio de 2021. Disponível em: 

<https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/05/05/em-ato-historico-biden-apoia-

quebra-de-patente-de-vacinas-brasil-e-contra.htm>. Acesso em: 25 de jul. de 2021.) 

Durante o governo Trump, os Estados Unidos tomaram posição contra a citada 

proposta, assim como o governo brasileiro que, como aponta Jamil Chade, rompeu com uma 

longa tradição da postura que defendia o acesso amplo a tratamentos, sobrepondo a saúde à 

economia e ao sistema de patentes. Como resultado, o Brasil se viu isolado dos países em 

desenvolvimento, que apoiam amplamente a proposta indiana/sul-africana. (CHADE, Jamil. 

Em ato histórico, Biden apoia quebra de patente de vacinas; Brasil é contra. Notícias UOL, 

05 de maio de 2021. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-

chade/2021/05/05/em-ato-historico-biden-apoia-quebra-de-patente-de-vacinas-brasil-e-

contra.htm>. Acesso em: 25 de jul. de 2021.) 

A mudança no posicionamento dos Estados Unidos, expressa na declaração de Biden, 

é apontada por Chade como resultado de pressões do próprio partido Democrata, desferindo 
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um grande golpe contra as grandes farmacêuticas que sempre exerceram forte lobby para 

garantir suas demandas de proteção aos direitos de propriedade intelectual, podendo acarretar 

em grandes mudanças nas negociações que acontecem na OMC, onde já mais de 60 países 

insistem que a quebra de patentes pode garantir um melhor abastecimento mundial de 

vacinas. 

Em oposição, vem o argumento das grandes farmacêuticas, que não veêm nas patentes 

um obstáculo, defendendo a ideia de que apenas acordos voluntários de transferência de 

tecnologia poderiam suprir o abastecimento mundial e que, sem elas, os incentivos para a 

produção e inovação no longo prazo seriam severamente prejudicados. Segundo a 

reportagem, a Federação Internacional da Indústria Farmacêutica criticou o posicionamento 

do presidente norte-americano, alegando que a suspensão das patentes não resolve o 

verdadeiro problema que é a ampliação da produção. 

De acordo com o setor privado, mais de 200 acordos de transferência de tecnologia 
foram já fechados e a crise exige "soluções pragmáticas", exatamente o mesmo 
termo usado pelo governo de Jair Bolsonaro em reunião nesta semana na OMC.  
(CHADE, Jamil. Em ato histórico, Biden apoia quebra de patente de vacinas; Brasil 
é contra. Notícias UOL, 05 de maio de 2021. Disponível em: 

<https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/05/05/em-ato-historico-
biden-apoia-quebra-de-patente-de-vacinas-brasil-e-contra.htm>. Acesso em: 25 de 
jul. de 2021.) 

Neste sentido, o Brasil segue endossando a ideia de que a suspensão de patentes não 

é a solução, pois impactaria negativamente nos investimentos em inovação e prejudicaria as 

multinacionais. Segundo Chade, a delegação do Itamaraty, em reunião na OMC em maio de 

2021, reiterou a importância da transferência de tecnologia, não apoiou a suspensão de 

patentes e “insistiu que todo o processo precisaria estar baseado em uma ‘cooperação’ com 

as empresas e atos ‘pragmáticos’” (CHADE, Jamil. Em ato histórico, Biden apoia quebra de 

patente de vacinas; Brasil é contra. Notícias UOL, 05 de maio de 2021. Disponível em: 

<https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/05/05/em-ato-historico-biden-apoia-

quebra-de-patente-de-vacinas-brasil-e-contra.htm>. Acesso em: 25 de jul. de 2021). 

Chade destaca a análise do coordenador no Brasil da Campanha de Acesso da 

organização Médicos Sem Fronteiras, Felipe Carvalho, que reconhece o posicionamento 

norte-americano como “um passo fundamental na direção do consenso de que proteger vidas 

é mais importante do que proteger direitos de propriedade intelectual”, além de proporcionar 

uma oportunidade para que o Brasil reveja seu argumento e retome a posição histórica de 

priorização à saúde pública sobre os interesses do comércio.   
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"As soluções voluntárias que o Brasil tem defendido não estão à altura do desafio de 
oferecer vacinação universal contra a covid-19 e precisam ser complementadas por 
estratégias como a suspensão dos direitos de propriedade intelectual na OMC", 
opinou Carvalho. "Suspender as patentes é essencial para reverter o cenário atual de 
desigualdade no acesso a vacinas e outras tecnologias essenciais de saúde." 

(CHADE, Jamil. Em ato histórico, Biden apoia quebra de patente de vacinas; Brasil 
é contra. Notícias UOL, 05 de maio de 2021. Disponível em: 
<https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/05/05/em-ato-historico-
biden-apoia-quebra-de-patente-de-vacinas-brasil-e-contra.htm>. Acesso em: 25 de 
jul. de 2021.) 

Segundo a reportagem, após o pronunciamento da posição norte-americana, as ações 

das empresas do setor farmacêutico, afetado pela questão de patentes relacionadas às vacinas, 

desabaram. Entretanto, a posição defendida pelo governo dos EUA não é tão ampla e 

impactante quanto a proposta por Índia e África do Sul – que demandam a suspensão de 

patentes para quaisquer produtos, equipamentos e tecnologias aplicáveis no combate à covid-

19 – pretendendo aplicar o princípio apenas em itens diretamente envolvidos na produção das 

vacinas. Ainda assim, é válido destacar, que as empresas produtoras das vacinas já têm 

estimativas de receitas na casa das dezenas de bilhões de dólares, o que seria, aponta o 

jornalista, mais que o suficiente para vacinar todo o continente africano, por exemplo 

(CHADE, Jamil. Em ato histórico, Biden apoia quebra de patente de vacinas; Brasil é contra. 

Notícias UOL, 05 de maio de 2021. Disponível em: 

<https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/05/05/em-ato-historico-biden-apoia-

quebra-de-patente-de-vacinas-brasil-e-contra.htm>. Acesso em: 25 de jul. de 2021). 

Após a declaração do presidente norte-americano, Joe Biden, sobre o apoio à 

suspensão temporária das patentes, as expectativas no contexto internacional definitivamente 

se abalaram. Apesar de declarar o apoio, o país segue rejeitando o projeto apresentado por 

Índia e África do Sul. É importante salientar que o governo americano sofre um forte lobby 

de sua indústria farmacêutica, o que torna a questão complexa. 

Sobre a quebra de posicionamento histórico do Brasil frente aos direitos de 

propriedade intelectual em contexto de pandemia, Jamil Chade, em coluna de 27 de maio de 

2021, atribui a resistência brasileira em apoiar os outros 60 países que defendem a suspensão 

das patentes, às amarras advindas dos contratos com empresas farmacêuticas (CHADE, 

Jamil. Por acordo com farmacêuticas, Brasil resiste a quebrar patentes de vacinas. Notícias 

UOL, 27 de maio de 2021. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-

chade/2021/05/27/por-acordo-com-farmaceuticas-brasil-resiste-a-quebra-de-patentes-de-

vacina.htm>. Acesso em: 25 de jul. de 2021). 

A proposta indiana e sul-africana demanda a suspensão das patentes de vacinas e todas 
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as demais tecnologias e conhecimentos essenciais à luta contra a pandemia, e já foi apoiada 

por China e Estados Unidos, ainda que, no caso destes últimos, restrita à suspensão das 

patentes de vacinas. O Brasil passou a ficar isolado como um dos raros países em 

desenvolvimento a rejeitar a proposta e defender que “haveria um espaço maior para garantir 

a entrega de vacinas fabricadas pelas multinacionais ao país” sem ameaçar a proteção de 

propriedade intelectual. Para o chanceler brasileiro Carlos França, a proposta da Índia e 

África do Sul é agressiva e representaria uma quebra radical do sistema de patentes que iria 

muito além dos acordos de propriedade intelectual. A situação com as farmacêuticas 

multinacionais também foi citada pelo chanceler, pois de acordo com ele essa proposta criaria 

problema de segurança jurídica na formulação de contratos com as empresas. (CHADE, 

Jamil. Por acordo com farmacêuticas, Brasil resiste a quebrar patentes de vacinas. Notícias 

UOL, 27 de maio de 2021. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-

chade/2021/05/27/por-acordo-com-farmaceuticas-brasil-resiste-a-quebra-de-patentes-de-

vacina.htm>. Acesso em: 25 de jul. de 2021). 

Apesar do atraso nos empenhos de busca por fornecedores de vacinas, o que já 

colocou o país em uma posição de desvantagem – entrando em uma longa fila de países que 

barganham com empresas mais bem preparadas – e da escassez de doses, o governo brasileiro 

segue defendendo na OMS, na OMC e no G-20 que o sistema de acordos voluntários para 

transferência de tecnologia entre empresas e governos pode por si só ser capaz de resolver o 

problema do abastecimento global de doses de vacinas anti-covid. Tal postura é a mesma 

defendida pelo setor privado, que já vem realizando dezenas de acordos de transferência de 

tecnologia sob a tese de que a suspensão das patentes não garantirá um aumento na produção 

global (CHADE, Jamil. Por acordo com farmacêuticas, Brasil resiste a quebrar patentes de 

vacinas. Notícias UOL, 27 de maio de 2021. Disponível em: 

<https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/05/27/por-acordo-com-

farmaceuticas-brasil-resiste-a-quebra-de-patentes-de-vacina.htm>. Acesso em: 25 de jul. de 

2021). 

Sem a participação do governo brasileiro, 62 países endossaram a proposta entregue 

à OMC demandando a suspensão temporária dos direitos de propriedade intelectual e outros 

40 países já declararam apoio: 

Pelo novo projeto, a suspensão de direitos de propriedade intelectual seria válida por 
pelo menos três anos, tempo considerado como suficiente para permitir que 
laboratórios em todo o mundo ampliem suas produções e fabriquem versões 

genéricas das vacinas e outros produtos. Hoje, 90% de todas as 1,2 bilhão de doses 
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administradas ocorreram nos países do G-20, enquanto os 40 países mais pobres 
receberam apenas 0,3% das vacinas (CHADE, Jamil. Por acordo com farmacêuticas, 
Brasil resiste a quebrar patentes de vacinas. Notícias UOL, 27 de maio de 2021. 
Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/05/27/por-
acordo-com-farmaceuticas-brasil-resiste-a-quebra-de-patentes-de-vacina.htm>. 

Acesso em: 25 de jul. de 2021). 

Segundo o jornalista, os países em desenvolvimento se queixam de estarem sendo 

deixados à margem do processo de vacinação mundial, portanto, apenas uma significativa 

ampliação na produção de vacinas poderia superar a intensa escassez, sendo a suspensão de 

patentes essencial para atingir este objetivo (CHADE, Jamil. Sem Brasil, 62 países fazem 

nova proposta de suspensão de patente de vacina. Notícias UOL, 22 de maio de 2021. 

Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/05/22/sem-brasil-62-

paises-fazem-nova-proposta-de-suspensao-de-patente-de-vacina.htm>. Acesso em: 25 de jul. 

de 2021). 

Segundo noticiado pelo jornal O Estado de São Paulo, em 4 de junho de 2021, a União 

Europeia enviou à OMC um plano que propõe fazer frente ao movimento de demandas pela 

suspensão das patentes de vacina anti-covid. Tal proposta pode ser compreendida, como 

destaca a redação do jornal, como resultado da forte presença de grandes farmacêuticas 

multinacionais no continente, que são as maiores interessadas em garantir que a suspensão 

não aconteça e que a solução para a melhor produção e distribuição de vacinas seja encontrada 

nas vias já existentes (Contra a suspensão de patentes, UE tem plano para produzir vacinas 

anti-covid. Estadão, 04 de jun de 2021. Disponível em: 

<https://www.estadao.com.br/noticias/geral,contra-a-suspensao-de-patentes-ue-tem-plano-

para-produzir-vacinas-anti-covid,70003736975>. Acesso em: 25 de jul. de 2021.) 

Segundo a redação, a proposta do bloco europeu reitera o uso do instrumento da 

licença compulsória, ferramenta legítima e prevista pelo TRIPS como via possível na falta de 

soluções voluntárias em contexto de pandemia, e contém três elementos:  

O primeiro deles diz respeito à adoção de medidas protecionistas que bloqueiem as 
exportações. Segundo o bloco, que ressalta já ter autorizado o envio de mais de 300 

milhões de doses produzidas em seu território, restrições deste tipo devem ser 
"específicas, transparentes, proporcionais e temporárias".  

O segundo ponto busca encorajar os fabricantes de vacinas a expandirem a produção 
em países em desenvolvimento por meio de acordos de licenciamento voluntário, 
algo já está previsto no Acordo Trips (...). Para isso, defendem encorajar parcerias 
entre os laboratórios e fabricantes de vacinas em países em desenvolvimento. 

O último aspecto defende simplificar os termos do licenciamento compulsório 
também já previstos pelo Trips. Pelas cláusulas do pacto, os países podem solicitar 
à OMC, caso a caso e produto a produto, a utilização das patentes sem o 
consentimento dos laboratórios. Ainda assim, uma compensação financeira deverá 
ser paga, "levando em conta o valor econômico da autorização", de acordo com o 
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órgão internacional. (Contra a suspensão de patentes, UE tem plano para produzir 
vacinas anti-covid. Estadão, 04 de jun de 2021. Disponível em: 
<https://www.estadao.com.br/noticias/geral,contra-a-suspensao-de-patentes-ue-
tem-plano-para-produzir-vacinas-anti-covid,70003736975>. Acesso em: 25 de jul. 
de 2021.) 

Mesmo dentro do bloco, como aponta a reportagem, existem controvérsias e 

discordâncias entre os países: França e Espanha sinalizaram não se oporem à suspensão das 

patentes, enquanto a Alemanha é um ferrenho e vocal opositor.  

O plano europeu objetiva criar uma frente em oposição ao plano liderado por Índia e 

África do Sul – endossado por outros 63 países menos desenvolvidos – que propõe a 

suspensão pelo prazo mínimo de 3 anos das patentes relacionadas a "vacinas, tratamentos, 

diagnósticos e dispositivos médicos, equipamentos de proteção, materiais, componentes e 

métodos de fabricação necessários para a prevenção, o tratamento ou a contenção" da 

pandemia. (Contra a suspensão de patentes, UE tem plano para produzir vacinas anti-covid. 

Estadão, 04 de jun de 2021. Disponível em: < 

https://www.estadao.com.br/noticias/geral,contra-a-suspensao-de-patentes-ue-tem-plano-

para-produzir-vacinas-anti-covid,70003736975>. Acesso em: 25 de jul. de 2021.) Os 

argumentos defensores desta proposta consistem no reconhecimento por parte destes 65 

países, bem como de organizações internacionais de saúde e direitos humanos, de que essa 

suspensão seria essencial para aumentar a disponibilidade de doses e o compartilhamento do 

conhecimento científico. Sem isso, a concentração das vacinas permanecerá nas mãos dos 

países mais desenvolvidos: 

(...) enquanto os países mais pobres do planeta vacinaram apenas 0,7% de seus 
habitantes, os Estados Unidos já imunizaram a metade. A União Europeia, por sua 
vez, vê sua campanha acelerar, após um início conturbado. Segundo o Centro de 
Prevenção e Controle de Doenças da Europa, 47% dos adultos do bloco já foram 
vacinados. (Contra a suspensão de patentes, UE tem plano para produzir vacinas 
anti-covid. Estadão, 04 de jun de 2021. Disponível em: 

<https://www.estadao.com.br/noticias/geral,contra-a-suspensao-de-patentes-ue-
tem-plano-para-produzir-vacinas-anti-covid,70003736975>. Acesso em: 25 de jul. 
de 2021.) 

Já o argumento europeu, é de que uma suspensão das patentes resultaria apenas no 

aumento do estoque de vacinas a longo prazo, já que os países em desenvolvimento não têm 

a tecnologia ou o conhecimento científico necessários para produzir as doses de RNA 

mensageiro — moderna forma de produção das vacinas utilizada pela maioria das 

farmacêuticas. A UE acredita, portanto, que a propriedade intelectual não é um obstáculo 

para vencer a má distribuição e produção ineficiente de vacinas, portanto seu plano terá um 

impacto mais imediato, de caráter mais conservador e propondo vias para distanciar a 
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suspensão de patentes do debate. A ONG Human Rights Watch, entretanto, criticou o 

posicionamento europeu alegando que existem outras fábricas no mundo capazes de produzir 

as doses, mas não podem fazê-lo, portanto a expansão da capacidade de produção, bem como 

sua diversificação, são ferramentas importantes para diminuir a dependência que o mundo 

tem hoje de poucos países, além de preparar o cenário caso injeções de reforço sejam 

necessárias. A ONG também alegou que o sistema de licenciamento compulsório previsto 

pelo TRIPS, defendido pelos europeus como via eficaz neste contexto, “é demorado e 

insuficiente e, portanto, não será suficiente diante da escala da crise global”. (Contra a 

suspensão de patentes, UE tem plano para produzir vacinas anti-covid. Estadão, 04 de jun 

de 2021. Disponível em: < https://www.estadao.com.br/noticias/geral,contra-a-suspensao-

de-patentes-ue-tem-plano-para-produzir-vacinas-anti-covid,70003736975>. Acesso em: 25 

de jul. de 2021.) 

Segundo reportado pelo jornalista Jamil Chade, em 08 de junho de 2021, após uma 

série de impasses, incertezas e críticas de organizações internacionais e de outros países em 

desenvolvimento – além da pressão advinda do posicionamento de Joe Biden – o Brasil deu 

os primeiros sinais de que estaria pronto para começar a negociar um acordo sobre vacinas 

anti-covid que possa vir a incluir a suspensão das patentes, insistindo contudo que o cerne 

das negociações deve se ater às operações para possibilitar a transferência de tecnologia, sem 

sacrificar os interesses dos detentores das patentes. Desde outubro de 2020, o governo 

brasileiro vinha mantendo resistência a qualquer ideia de negociação na OMC sobre a 

suspensão temporária de patentes, indo na contramão dos países em desenvolvimento. Agora, 

ainda que sem um apoio declarado à suspensão de patentes, o Itamaraty optou por não criar 

obstáculos para o início das negociações, sendo que a África do Sul, Índia e outros países em 

desenvolvimento vinham acusando o Brasil de prolongar o processo para bloquear esse 

início. (CHADE, Jamil. Brasil muda de posição e aceita negociar suspensão de patentes de 

vacinas. Notícias UOL, 08 de jun. de 2021. Disponível em: 

<https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/06/08/brasil-muda-de-posicao-e-

aceita-negociar-suspensao-de-patentes-de-vacinas.htm>. Acesso em: 25 de jul. de 2021). 

Esse novo posicionamento brasileiro sobre o assunto foi evidenciado em um discurso 

do embaixador do país na OMC, Alexandre Parola, quando reconheceu a disparidade na 

distribuição de vacinas pelo mundo e a concentração da capacidade de produção nas mãos de 

poucos, por isso, assegurou, o Brasil está comprometido em realizar esforços no âmbito da 

OMC para apoiar o empenho global no combate à pandemia, indicando a busca por outras 
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vias que não envolvam a quebra de patentes: 

"Não existe uma fórmula simples para enfrentar a vasta gama de desafios envolvidos 
no desenvolvimento, fabrico e distribuição de vacinas e terapêuticas em todo o 
mundo", disse. "Como temos afirmado repetidamente, é necessária uma solução 
holística", destacou. (CHADE, Jamil. Brasil muda de posição e aceita negociar 
suspensão de patentes de vacinas. Notícias UOL, 08 de jun. de 2021. Disponível 

em: <https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/06/08/brasil-muda-de-
posicao-e-aceita-negociar-suspensao-de-patentes-de-vacinas.htm>. Acesso em: 25 
de jul. de 2021). 

Parola ainda destacou o papel decisivo desempenhado pelas tecnologias no combate 

à pandemia, alegando que esse conhecimento precisa chegar também no mundo em 

desenvolvimento, pois seria inclusive crucial para aumentar o nível de preparação do mundo 

para ameaças futuras. Para o Itamaraty, entretanto, as discussões na OMC envolvendo o 

combate à pandemia estiveram muito focadas na questão da proteção de patentes, enquanto 

a efetiva transmissão de tecnologia e know-how ficaram marginalizados, sendo que os 

mesmos não iriam fluir automaticamente para outros possíveis fabricantes apenas com a 

quebra de patente: 

Ele ainda disse que o Brasil está “interessado em soluções que preservem a 
transparência e um nível suficiente de segurança jurídica para as partes interessadas, 
de modo a não perturbar os esforços de colaboração". "O Brasil apoiará qualquer 

solução que contribua para a construção de uma resposta mundial mais equitativa e 
eficiente para esta pandemia e para as futuras", defendeu. "O Brasil está pronto a 
iniciar negociações baseadas em texto relativamente a uma suspensão das 
disposições do TRIPS durante a pandemia", confirmou. Segundo ele, o Brasil vai 
agir de forma "aberta e construtiva" com vista a "resultados tangíveis no mais curto 
espaço de tempo possível". (CHADE, Jamil. Brasil muda de posição e aceita 

negociar suspensão de patentes de vacinas. Notícias UOL, 08 de jun. de 2021. 
Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/06/08/brasil-
muda-de-posicao-e-aceita-negociar-suspensao-de-patentes-de-vacinas.htm>. 
Acesso em: 25 de jul. de 2021). 

Em uma coluna de julho de 2021, Jamil Chade cita uma reunião que aconteceu a 

portas fechadas em Genebra, com participação de empresas farmacêuticas, governos, OMS, 

OMC e especialistas, onde foram apresentados os números do combate à pandemia, que 

evidenciaram que “o projeto de proteger a humanidade esbarra no nacionalismo, na busca 

por lucros e na incapacidade de distribuir os avanços da ciência de maneira equilibrada” 

(CHADE, Jamil. Em seis meses, 75% das vacinas foram para apenas 10 países. Notícias 

UOL, 23 de julho de 2021. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-

chade/2021/07/23/em-seis-meses-75-das-vacinas-foram-para-apenas-10-paises.htm>. 

Acesso em: 25 de jul. de 2021). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A partir das discussões apresentadas, é possível argumentar que estamos vivendo, no 

século XXI, uma importante contestação ao regime internacional de proteção aos direitos de 

propriedade intelectual, disparada pela pandemia do coronavírus. A atual ordem internacional 

estabelecida nos princípios da liberalização e interdependência econômica, e do 

multilateralismo, tem novamente, em torno da questão do desenvolvimento, um momento de 

questionamento, com a evidência das disparidades na capacidade dos países – os mesmos que 

participam das instituições advindas de Bretton Woods – em responder à crise resultante da 

pandemia.  

As regras de propriedade intelectual atuais são advindas do lobby da indústria 

farmacêutica norte-americana, que pressionou seu governo a inserir o tema nas negociações 

internacionais a partir do momento em que tal fator passou a ser essencial para a sua vantagem 

competitiva. Em 2021, vemos novamente o lobby dessa indústria contra um posicionamento 

histórico dos Estados-Unidos e por trás do posicionamento contra a suspensão de patentes 

por parte da União Europeia. Ao mesmo tempo, nos deparamos com o postura brasileira, que 

rompe com seu posicionamento histórico no tema em questão. Por outro lado, Índia e África 

do Sul seguem representando os interesses dos países em desenvolvimento e defendendo uma 

proposta mais ampla do que a dos Estados Unidos de Biden.   

Além da problemática envolvendo a suspensão das patentes para o combate da 

pandemia do coronavírus, fica evidente a paulatina redução do policy space dos países em 

desenvolvimento (GALLAGHER, 2005), que veem sua cartela de opções de ação cada vez 

mais diminuídas, desde os anos 1980. Mesmo que consigam garantir alguns de seus interesses 

básicos em negociações no âmbito de organismos multilaterais internacionais, se veem 

encurralados por negociações bilaterais, contratos e acordos (TRIPS-PLUS, por exemplo) 

que impõem normas que acabam por restringir progressivamente sua capacidade de resposta 

às crises – especialmente na área da saúde como evidenciado por uma nova pandemia – e 

resultam em um estrondoso desequilíbrio na distribuição dos avanços científicos e 

tecnológicos, potencializando as desigualdades internacionais e aprofundando a distância 

entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. 
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