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 O ornitorrinco e o pensamento abissal: a Agenda pa ra o Desenvolvimento na 
OMPI  

 
 

Em 1799, quando George Shaw, do Museu Britânico, recebeu do Capitão 

John Hunter o exemplar de um estranho animal australiano, coberto de pelos e 

dotado de um grande bico de pato, a comunidade científica pensou tratar-se de um 

embuste, suspeitando, por exemplo, ser obra de algum chinês. Conhecido entre 

nós como ornitorrinco, essa estranha criatura, considerada por alguns como prova 

do senso de humor divino, é um animal atípico: além de ser um mamífero bicudo, 

suas fêmeas não possuem mamas, o que obriga os filhotes a lamberem o leite 

secretado por glândulas abdominais diretamente nos poros. Quando os ovos 

incubados eclodem no ninho, observa-se nos filhotes um pequeno dente, 

semelhante ao das aves, que desaparece na idade adulta. Os machos, por sua 

vez, possuem esporões venenosos nas patas traseiras. As tecnologias de 

seqüenciamento do genoma permitiram saber que esse mamífero que põe e choca 

ovos, sem mamas, com bico de pato e veneno nas patas, compartilha genes com 

répteis, aves e, obviamente, mamíferos, como o homem. O desafio de enquadrar o 

ornitorrinco é o desafio de classificar qualquer híbrido, coisa que resista ao encaixe 

suave nas categorias preconcebidas. Duas respostas apresentam-se mais 

facilmente. A primeira consiste em negar ao híbrido qualquer realidade e 

deslocando o problema para o campo da falsidade ou da ilusão a qual estamos 

sujeitos quando nos contentamos com a mera aparência das coisas. A segunda é 

criar uma nova gaveta, especialmente construída segundo as medidas do híbrido e, 

dessa forma, preparada para acomodar qualquer contradição ou conflito. Mais 

difícil, contudo, é a tarefa de pensar os paradoxos que os híbridos nos obrigam a 

enfrentar. Como é possível um mamífero sem mamas e com bico de pato?  

Os direitos de propriedade intelectual (DPI) sofrem da mesma estranheza 

que o nosso ornitorrinco. Seus objetos guardam importante parcela de 

imaterialidade; não obstante, esses direitos constituem-se por analogia com bens 

materiais e imóveis. Monopolizados individualmente, justificam-se pelo interesse 

coletivo e em certa função social. Personalíssimos e fundados na criatividade 

individual, podem ser herdados por quem em nada contribuiu para sua produção. 



Mais do que ficções jurídicas, os DPI são ornitorrincos jurídicos e é sob sua 

estranheza que devemos nos debruçar para entender a possibilidade de conjunção 

de dois objetos, a princípio, antagônicos, como propriedade e atividade intelectual. 

Entretanto, esse não será nosso objetivo nesse artigo. A ideia de que os DPI 

podem ser comparados, em bizarrice, ao bichinho australiano funcionará, pelo 

menos nesse texto, como um pressuposto que orientará nossa análise. Nosso 

objetivo é analisar como essa antinomia emerge na constituição da Agenda para o 

Desenvolvimento da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), 

configurando um movimento pendular entre a afirmação de um sistema de proteção 

internacionalizado e a alteração substancial de suas diretrizes. 

O artigo está dividido em três seções, além da introdução. Na primeira, 

aborda-se o progressivo entrelaçamento dos DPI com as questões relativas ao 

comércio internacional durante os anos 90. Na segunda, apresenta-se a Agenda 

para o Desenvolvimento. Por fim, apresentaremos nossas considerações finais, 

procurando demonstrar como, ao constituir-se, ela é simultaneamente o lado de cá 

e o de lá da linha abissal. 

 

 

Os Direitos de Propriedade Intelectual e o Sistema Multilateral 

 

Embora as tentativas de harmonização dos DPI datem do século XIX, com 

a constituição das convenções de Paris1 e Berna2, configurando um regime 

internacional de propriedade intelectual, a partir da década de 80 ocorrem 

mudanças significativas nesse regime a ponto de Gandelman (2004) defender que 

houve uma mudança de regime, ou seja, uma alteração estrutural do sistema 

internacional que reverbera também nos DPI. Entre os fatores que contribuem para 

essas alterações podemos destacar a mudança de comportamento dos EUA em 

                                                           
1 A Convenção da União de Paris (CUP), assinada em 1883, definia os princípios gerais de proteção 
à propriedade industrial que deveriam orientar os países unionistas. Os países signatários da União, 
à época de sua criação, foram Itália, Holanda, Portugal, Espanha, França, Bélgica, Suíça, Reino 
Unido, Tunísia e Brasil. Entre esses princípios podemos destacar os de  tratamento nacional, 
prioridade unionista, interdependência de direitos e territorialidade. 
2
 A Convenção da União de Berna (CUB) foi criada em 1886 e refere-se à proteção de obras 

literárias e artísticas. Em sua criação contou com Suíça, Espanha, Tunísia, Reino Unido, Bélgica, 
França, Alemanha e Itália.  Entre os princípios gerais adotados pela Convenção estão: 
reciprocidade, tratamento nacional, proteção automática, independência da proteção e direitos 
mínimos (segundo Gandelman, implícito no texto). 



relação aos DPI, especialmente nas relações internacionais, e as estratégias 

adotadas pelos países em desenvolvimento. Segundo essa autora, os EUA 

passaram a adotar uma posição revisionista nas negociações, o que decorreria 

tanto de fatores internos relativos ao desenvolvimento tecnológico3, quanto da 

transferência de autoridade, nas questões relativas à produção de informação e 

conhecimento, das mãos do Estado para as grandes corporações proprietárias de 

bens intelectuais. Ainda, pode-se destacar que o papel de liderança dos EUA nas 

negociações multilaterais coincide com sua hegemonia no comércio internacional, 

após a II Guerra Mundial (NASSER, 2003). No que diz respeito aos países em 

desenvolvimento, Gandelman (2004) identifica uma percepção errônea quanto a 

sua capacidade de barganha (na medida em que o controle de determinadas 

mercadorias não lhes garantiu os recursos de poder suficientes para atuar 

substancialmente sobre o regime) aliada à adoção de estratégias individuais diante 

da descrença em sua capacidade de atuarem conjuntamente em defesa de 

interesses comuns. 

O acontecimento que marca a mudança de regime é a transferência dos 

temas de propriedade intelectual para o âmbito do GATT4, no qual eram tratados 

temas comerciais. Para Basso (apud Barbosa, 2005), duas razões explicam a 

inclusão da proteção à propriedade intelectual no GATT: o interesse em contemplar 

as deficiências do sistema de DPI na OMPI e a necessidade de vinculá-los 

definitivamente ao comércio. No mesmo sentido, Correa e Musungu (2002) 

apontam três fatores para o deslocamento do tema da OMPI para o GATT:  

- possibilidade de estabelecer padrões mais elevados de proteção, por meio 

da negociação de concessões a outras áreas comerciais;  

-  possibilidade de aplicar sanções comerciais aos estados não-adeptos dos 

padrões de proteção  estabelecidos;  

                                                           
3 As drásticas alterações no nível de desenvolvimento tecnológico não apenas representam a 
ampliação do rol de bens para os quais se almeja a proteção monopolista dos DPI, como também 
altera significativamente a noção de propriedade através da consolidação da noção de que toda a 
manifestação inventiva pode ser apropriada.  
4 O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), de 1947, resultou das negociações sobre a 
redução de barreiras ao comércio, liderada pelos EUA, no âmbito do Conselho Econômico e Social 
da ONU. O Acordo, que continha apenas compromissos comerciais entre as partes contratantes, 
seria aplicado no âmbito da Organização Internacional do Comércio (OIC), a qual não chegou a ser 
criada. 



- limitação do espaço dos países em desenvolvimento na definição da agenda 

do GATT, dada sua posição relativa no comércio internacional. 

Segundo Nasser (2003), ao final da Rodada Tóquio (1973-1979), houve 

uma série de insatisfações quanto à liberalização comercial em algumas áreas e às 

medidas protecionistas em outras, impulsionando o lançamento de nova rodada. 

Havia a intenção dos países mais desenvolvidos de incluir a área de serviços nos 

esforços de liberalização, e dos países menos desenvolvidos de obter uma 

abertura maior dos mercados agrícolas. Os países desenvolvidos, e principalmente 

os EUA, queriam obter uma regulação mais restritiva dos subsídios, em especial na 

área industrial.  

Após meia década de negociações, a Rodada Uruguai foi lançada em 1986 

e se estenderia até 1994, com a criação da Organização Mundial de Comércio 

(OMC) e do Acordo Relativo aos Aspectos do Direito à Propriedade Intelectual 

Relacionados ao Comércio (TRIPS).  

Basso (2004) identifica três posições emergentes na negociação do TRIPS: 

i) a defendida pelos Estados Unidos, entendia tais direitos como “instrumento para 

favorecer a inovação, as invenções e transferência de tecnologia, 

independentemente do nível de desenvolvimento dos países”; ii) a posição 

defendida pelos países em desenvolvimento, a qual destacava as assimetrias 

Norte-Sul quanto à capacidade tecnológica e entendia os DPI como meios para a 

difusão de tecnologia, tendo em conta as necessidades econômicas e sociais 

nacionais; iii) uma posição intermediária, representada pelo Japão e alguns 

membros da Comunidade Européia, baseada na busca de equilíbrio entre o 

exercício legítimo e os abusos da prática de tais direitos que pudessem configurar 

impedimentos ao comércio legalizado: “Para esses países, as distorções no 

comércio podem surgir não apenas da 'inadequada' proteção como também de 

uma 'excessiva' proteção”.  

Apesar da forte oposição dos países em desenvolvimento, os DPI foram 

incorporados à Ata Final da Rodada que cria a OMC, na forma de um acordo. Essa 

incorporação pode ser interpretada como resultado de mútuas concessões; em 

troca da liberalização da agricultura e do setor têxtil, os países em desenvolvimento 

aceitaram o Acordo. Entretanto, essa abertura foi insuficiente para promover a 

abertura desses mercados nos países desenvolvidos (NASSER, 2003), de forma 



que a concessão não apenas não beneficiou esses países como acarretou perdas 

substantivas de autonomia nacional, na área de PI. Mais radical, Proner (2007), 

defende que, do ponto de vista dos países do sul, não se pode dizer que estes 

efetivamente negociaram um acordo, já que fizeram concessões conjunturalmente 

inevitáveis.  

A inserção de um acordo sobre propriedade intelectual no âmbito da OMC 

representou a imbricação definitiva entre DPI e comércio e a ampliação significativa 

do escopo desses direitos, passando a cobrir todas as áreas do 

conhecimento/produção tecnológica, muitos dos quais não eram cobertos nas 

legislações nacionais como, por exemplo, produtos farmacêuticos. Observa-se, 

também, a extensão dos prazos de proteção, por exemplo, nos casos dos direitos 

autorais (até 75 anos após a morte do autor). Como elemento integrante da 

fundação da OMC, o TRIPS converte-se em parte obrigatória da adesão a essa 

organização, impondo aos membros a adequação de suas legislações nacionais. 

“Nesta situação, os Estados tornam-se tomadores de leis (law takers) em vez de 

criadores das leis (law makers) em relação à propriedade intelectual” (SILVA, 

2009). 

O deslocamento das questões de propriedade intelectual da OMPI para a 

OMC implica que disputas nessa área serão discutidas no âmbito da OMC, ou seja, 

em um foro de comércio, visto que na OMPI inexistiam mecanismos de verificação 

das obrigações.  A OMC, principalmente através do Órgão de Solução de 

Controvérsias, prevê normas que regulam os procedimentos para a resolução de 

disputas entre seus membros, as quais se submetem àquelas que regulam os 

fluxos comerciais com vistas a sua liberalização. Uma das formas de sancionar os 

países que desrespeitam as regras é a retaliação, inclusive na área de DPI. Outra 

conseqüência importante do TRIPS é a fixação de padrões jurídicos mínimos e 

obrigatórios que estão a serviço do avanço da liberalização, e dos quais não se 

pode retroceder sem que haja acordo dos demais participantes (NASSER, 2003)5. 

O que se estabelece, desde o início das negociações, é um desequilíbrio 

no jogo de poder no qual os países em desenvolvimento saíram perdendo ao abrir 

mão de uma série de garantias que interessavam a suas políticas de 
                                                           
5 Enquanto as CUB e a CUB estabeleciam princípios e garantiam a diversidade dos sistemas de 
proteção, o Acordo TRIPS universalizou as regras e padronizou os sistemas, de forma que a 
margem de flexibilidade restante é muito restrita. 



desenvolvimento econômico e tecnológico em prol dos interesses representados 

pelos países desenvolvidos. Se a estrutura se apresenta como democrática, o 

exercício dos agentes se sustenta em uma equidade apenas formal. No mesmo 

sentido crítico quanto às possibilidades democráticas do novo acordo, Proner 

(2007, p.48) conclui que esse, “para além do conteúdo regulatório, representa 

simbolicamente o sucesso das reivindicações econômicas dos grandes 

conglomerados detentores de alta tecnologia e, ao mesmo tempo, um 

enfraquecimento dos debates em torno das propostas de desenvolvimento 

equilibrado das economias”. 

Uma etapa posterior de consolidação do novo regime se dará a partir dos 

anos 2000 com a adoção do padrão TRIPS-plus6 como orientador das negociações 

comerciais bilaterais e regionais. Se, com a criação da OMC, as questões de 

propriedade intelectual foram deslocadas da OMPI, o deslocamento na era pós-

OMC é duplo. Ao invés de negociações do âmbito da OMC e da OMPI, os acordos 

bilaterais e regionais impõem uma agenda expansionista a fim de garantir um 

sistema de PI de natureza TRIPS-plus. 

Os padrões TRIPS-plus ampliam os DPI no nível, escopo, extensão 

territorial e função, por exemplo, através do patenteamento de seres vivos 

encontrados na natureza; acomodação das novas tecnologias através de 

instrumentos específicos, como a Diretiva de Biotecnologia da UE ou Digital 

Millennium Copyright Act (DMCA) nos EUA; e a extensão geográfica das normas 

mínimas para a proteção da PI por meio do acordo TRIPS e de padrões mais 

elevados por meio de acordos bilaterais e regionais de comércio e investimento 

(CIPR, 2002).  

Os esquemas dessa natureza não se restringem aos acordos ou tratados 

exclusivamente relacionados à propriedade intelectual; ou seja, cláusulas desse 

tipo são incluídas em compromissos de ciência e tecnologia, desenvolvimento e 

cooperação, investimentos. Essa imposição se dá mediante a Seção 301 

estadunidense, da qual falei anteriormente, e por acordos bilaterais e regionais de 

livre comércio, como no caso da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), 

                                                           
6
 Segundo BASSO, 2004, p.24-25), “TRIPS-plus são as políticas, estratégias, mecanismos e 

instrumentos que implicam compromissos que vão além daqueles patamares mínimos exigidos pelo 
Acordo TRIPS, que restringem ou anulam suas flexibilidades ou ainda fixam padrões ou disciplinam 
questões não abordadas pelo TRIPS” 



através dos quais os países são atrelados a compromissos que ultrapassam os 

padrões mínimos do TRIPS e, de forma mais radical, anulam suas flexibilidades.  

Os mecanismos TRIPS-plus representam uma nova fase de monopólio 

corporativo na qual se faz necessário ampliar o controle sobre os mercados. Se, 

como concorda Silva (2009), a reivindicação do sistema de patentes que culminou 

no Acordo TRIPS só ocorreu após a consolidação dos parques industriais dos 

setores farmacêuticos, de eletrônica e entretenimento, e quando os mesmos 

estavam prontos para ingressar massivamente no mercado global, as novas 

pressões pela ampliação dos DPI, para além do TRIPS, parecem relacionar-se à 

dinâmica capitalista.  

 

A Agenda para Desenvolvimento na OMPI 

 

Um dos termos mais controversos na matéria de propriedade intelectual é a 

relação dos DPI com o desenvolvimento. Já na Inglaterra da Rainha Ana defendia-

se a concessão de privilégios de invenção e autorais como forma de fomentar o 

comércio local. Com a entrada da OMPI para o Sistema ONU, na década de 70, a 

boa administração dos tratados de DPI passa, pelo menos formalmente, a visar a 

promoção da atividade intelectual criativa e a transferência de tecnologia aos 

países em desenvolvimento, de forma a acelerar seu desenvolvimento econômico, 

social e cultural. O Acordo TRIPS também incorporou, em certa medida, questões 

relativas ao desenvolvimento, especialmente através de suas flexibilidades7 e 

prazos para sua implementação pelos países8. 

Ao longo dos anos 90 foi-se consolidando a opinião de que os prazos 

adicionais, por si só, não foram suficientes para a efetiva incorporação de 

tecnologia e incremento da capacidade produtiva local e que, mesmo mínimas, as 

obrigações impostas pelo TRIPS figuravam como máximas (ou além do máximo 

possível) para alguns países, funcionando como obstáculo ao seu 

                                                           
7 As flexibilidades referem-se, por exemplo, à duração da validade do direito (pode-se optar, nas 
legislações nacionais, pela adoção do prazo mínimo ou estipular prazos superiores), ao escopo do 
direito (pode-se ter um regramento ampliado, abarcando um número maior de objetos passíveis de 
proteção, ou mais restrito) e à adoção de regras específicas e claras em situações relativas ao 
ensino e à saúde pública 
8 O Acordo estabeleceu, em seus artigos 65 e 66, prazos diferenciados para adequação das 
legislações nacionais segundo o nível de desenvolvimento dos países: países desenvolvidos, um 
ano; países em desenvolvimento, cinco anos; e países menos desenvolvidos, 11 anos. 



desenvolvimento.  Uma das saídas encontradas por atores estatais e não 

governamentais foi a defesa da utilização das flexibilidades previstas no TRIPS 

como forma de assegurar a autonomia relativa dos países, promover o interesse 

público e conformar um regime de DPI menos nocivo aos países em 

desenvolvimento e menos desenvolvidos. 

As críticas ao regime denunciavam a estreita e mecanicista concepção de 

desenvolvimento que orientava as discussões oficiais sobre o tema em sua relação 

com a propriedade intelectual. Partia-se do pressuposto de que, tanto ao oferecer 

segurança jurídica aos inventores e criadores, quanto ao punir com rigor as 

violações de seus direitos, se criaria um ambiente propício ao desenvolvimento 

tecnológico e à atividade industrial. O desenvolvimento econômico daí gerado 

produziria, lógica e automaticamente, as formas derivadas de desenvolvimento, 

como social e ambiental9.  

A Agenda para o Desenvolvimento, patrocinada por Brasil e Argentina10 e 

apresentada na Assembleia Geral de OMPI em 2004 coloca-se na esteira de outras 

iniciativas que procuram redefinir o conceito de desenvolvimento quando inserido 

no binômio com os DPI, como os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o 

Consenso de Monterrey, a Declaração sobre Desenvolvimento Sustentável de 

Johannesburgo e a Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública. 

Especialmente a Declaração de Doha é enfática ao demonstrar como os DPI 

podem impactar negativamente às metas de desenvolvimento humano propostas 

pelas Nações Unidas. Progressivamente, torna-se lugar comum a afirmação de 

que, a despeito de sua universalidade, a aplicação do TRIPS produz efeitos 

distintos conforme o grau de desenvolvimento do país ao qual se destina, 

                                                           
9
 Um exemplo desse tipo de argumento pode ser encontrado em Propriedade Intelectual e 

Desenvolvimento Econômico, de Robert Sherwood (1992), no qual o autor defende que os DPI são, 
especialmente para os países em desenvolvimento, como o Brasil, parte indispensável da 
infraestrutura necessária ao desenvolvimento. “A proteção efetiva à propriedade intelectual ajudará 
a levar o país em desenvolvimento em duas direções. Uma é no sentido da participação nas redes 
globais de tecnologia. A outra é no sentido do estímulo à criatividade humana, dentro da economia 
nacional. O primeiro passo a ser dado para gozar desses benefícios é pensar na proteção à 
propriedade intelectual como uma parte vital da infraestrutura do país. [...] A proteção da 
propriedade intelectual, um instrumento barato mas poderoso, está à disposição de qualquer país 
em desenvolvimento que deseje gozar de seus benefícios”. (SHERWOOD, 1992, p.194-195) 
10 Em 2005, por ocasião de uma declaração conjunta, o grupo de co-patrocinadores da Agenda 
passou a designar-se Grupo de Amigos do Desenvolvimento, o qual será composto, em 2007, por 
14 países, incluindo os patrocinadores originais: Bolívia, Cuba, Equador, Irã, Quênia, Serra Leoa, 
Tanzânia, Venezuela, Egito, Peru , República Dominicana  e África do Sul. 



impactando, nesse sentido, negativamente o desenvolvimento social, econômico e 

tecnológico (CIPR, 2001). 

Ao lado dessa crítica quanto aos limites do regime de promover, per se, o 

desenvolvimento, outras duas são igualmente importantes. Primeiro, a afirmação 

de que, independente de haver ou não esforço interno nesse sentido, a OMPI 

carecia de incorporar as necessidades específicas dos países em desenvolvimento 

e menos desenvolvidos em seus programas, reconhecendo de “forma mais 

explícita o fato de que a proteção da propriedade intelectual acarreta tanto 

benefícios quanto custos e dar maior ênfase à necessidade de uma adaptação 

adequada dos regimes de PI às circunstâncias específicas dos países em 

desenvolvimento.” (CIPR, 2002, p. 158). Segundo, o reconhecimento de que a 

Agenda TRIPS-plus , seja em suas versões tradicionais (bilateral e regional), seja 

nas recentes tentativas da própria OMPI de adotar critérios ainda mais rigorosos 

que o TRIPS11 configurava um elemento impeditivo do desenvolvimento adicional 

e, como tal, não deveria ser naturalizado como evolução necessária do regime.  

Relativamente contra esse viés automatista de defesa dos DPI emerge um 

vetor desenvolvimentista, em cujo campo discursivo insere-se a Agenda para o 

Desenvolvimento. Esse vetor “refere-se a uma visão desenvolvimentista da 

Propriedade Intelectual, que deveria operar como um instrumento de capacitação 

[...]” e não como um fim em si mesmo (JAGUARIBE e BRANDELLI, 2007, p.286). 

A proposta de uma agenda desenvolvimentista emerge simultaneamente 

em dois registros. Como reação positiva [e propositiva] ao contexto de negociações 

TRIPS-plus em curso tanto na OMPI através das supracitadas, como nas pressões 

bilaterais nos tratados de livre comércio; e como um mecanismo de oposição à 

forma como a OMPI vinha orientando suas negociações em detrimento de políticas 

de atenção às demandas e necessidades dos países em desenvolvimento e menos 

desenvolvidos. Essa dupla qualificação mostrou-se fundamental durante o 

processo de negociação porque permitiu aos diplomatas brasileiros responderem 

às críticas de que estariam se posicionando contra os DPI e/ou contra a OMPI.  

                                                           
11 Referimos-nos aqui às agendas Digital e de Patentes (JAGUARIBE e BRANDELLI, 2007). A 
Agenda de Patentes é composta pelo Tratado sobre Direitos de Patentes (PLT); pela reforma do 
Tratado de Cooperação de Patentes (PCT) e pelo Tratado Substantivo sobre Direitos de Patentes 
(SPLT). A Agenda Digital compõe-se dos Digital é composta pelo Tratado sobre Direito de Autor 
(WCT); pelo Tratado sobre Artistas-Intérpretes e Fonogramas (WPPT) e pelo Tratado sobre a 
Proteção de Organismos de Radiodifusão. 



Em linhas gerais, o vetor desenvolvimentista de negociação dos DPI 

(JAGUARIBE E BRANDELLI, 2007) aponta para a necessidade de equilibrar os 

benefícios e custos do sistema de PI a fim de garantir. Nessa perspectiva, a 

propriedade intelectual deve ser um meio para promoção do desenvolvimento, 

inserida na política industrial e tecnológica dos países 

A constatação da necessidade de modular os DPI emerge 

substancialmente da avaliação da experiência dos países em desenvolvimento e 

em menor desenvolvimento relativo após a Rodada Uruguai, bem como da 

comparação da experiência histórica de países desenvolvidos que fizeram uso dos 

DPI de forma diferenciada e flexível durante períodos significativos de sua evolução 

técnico-científica e industrial. Contribuiu ainda, a percepção de que a atual 

configuração do sistema de propriedade intelectual não tem favorecido das duas 

categorias de países supracitadas em suas políticas de desenvolvimento 

econômico, social, cultural e humano.  

Entretanto, não se pode tomar o(s) processo(s) de constituição da Agenda 

como decorrentes de uma pacífica e unilinear posição dos atores envolvidos na 

construção da tomada de posição brasileira. Uma primeira divisão que podemos 

traçar refere-se ao escopo dos DPI que seria abrangido pela Agenda. Enquanto o 

INPI e os setores mais ligados às áreas de desenvolvimento tecnológico 

enfatizavam a propriedade industrial, atores ligados aos movimentos civis, como 

Creative Commons Brasil, e o próprio Ministério da Cultura, através de sua 

secretaria específica para direitos autorais, enfatizava a importância de ser dado 

espaço significativo aos interesses mais afeitos a essa área.  

Por outro lado, esses dois discursos compartilham um mesmo campo 

semântico que permite seu encontro na construção conjunta da Agenda para o 

Desenvolvimento. Primeiro, a idéia de que a função social da propriedade 

intelectual não se esgota em sua disponibilidade da técnica ou na criação de 

produtos ofertados ao público. Para que a propriedade intelectual cumpra 

efetivamente sua função social é preciso estar disponível enquanto estoque de 

conhecimento apropriável e bens de consumo (incluindo-se a cultura, o 

conhecimento e a informação) largamente acessível a todas as populações. Isso 

significa deslocar o fundamento dos DPI da garantia dos direitos individuais 

inalienáveis para a função social da propriedade (imaterial). 



Em segundo lugar, o postulado da necessidade de resgatar o pretenso 

equilíbrio original entre o direito de monopólio oriundo da concessão de DPI as 

(direito este privado) e o interesse público, compreendido não apenas como a 

contrapartida formal pela concessão, mas uma efetiva participação da inovação e 

criatividade depositada nos objetos protegidos por esse direito. Nesse sentido, a 

inclusão da dimensão desenvolvimento como margem de manobra nos 

mecanismos de concessão e uso dos DPI é um elemento central para a correção 

das distorções do sistema, o qual foi seqüestrado por grupos de interesse privados 

(na expressão do Embaixador Roberto Jaguaribe, em entrevista realizada em 

2008) e que precisa ser calibrado (no dizer de Maria Beatriz Amorim Páscoa, em 

entrevista realizada no mesmo ano), ajustado. 

Dessas duas convergências emerge um dos temas mais controversos da 

Agenda, qual seja, o escopo do domínio público, essencial porque representa um 

espaço intermediário essencialmente comum, no sentido dado por Benkler (2007), 

ou seja, de um arranjo particular de governo e uso dos recursos distinto do sistema 

de propriedade porque se assenta na ausência da possibilidade de apropriação 

privada.  

No escopo da Agenda para o Desenvolvimento, as regras para o domínio 

público incluem-se nas limitações e exceções aos DPI e, portanto, suas regras são 

definidas pelo Estado em dois níveis de protagonismo, nos foros multilaterais, 

como a OMPI, por meio do estabelecimento de regramentos supranacionais; e 

internamente através das políticas públicas e corpos normativos internos. Ao longo 

das diferentes versões da Agenda, o tema do domínio público, sempre sensível na 

OMPI e nas negociações em outros fóruns multilaterais e intergovernamentais, terá 

altos e baixos e será objeto de controvérsias com países como os EUA.  

Cabe destacar que há, durante processo de negociação, pelo menos nos 

registros oficiais acessíveis e nos dados recolhidos em campo, uma posição 

extremamente cautelosa e bem articulada da diplomacia brasileira em afastar 

quaisquer suspeitas de pretensão à abolição ou deslegitimação do sistema de 

propriedade intelectual. Antes, é preciso ressaltar, há, entre opositores e 

apoiadores do regime um acordo tácito quanto a sua existência e quanto a sua 

validade e importância, variando, obviamente, o conteúdo e objetivos atribuídos ao 

regime.  



Isso fica claro desde a apresentação da proposta na 40ª Assembléia Geral, 

em 2007, na qual a intervenção brasileira, realizada pelo Embaixador Roberto 

Jaguaribe manteve um tom conciliatório-moderado, salientando alguns pontos 

introdutórios já presentes no documento, como a condição de agência 

especializada da OMPI e o caráter horizontal da proposta no que se refere à 

estrutura da organização.  

A construção da legitimidade da proposta se fez através do apelo à própria 

ONU, retomando sua missão fundante, bem como do apoio recebido por parte das 

organizações não-governamentais de interesse público, muitas das quais 

presentes. Durante a reunião, a proposta também recebeu apoio de grupos 

regionais e de países individualmente.  

O exame das propostas da agenda foi deslocado, por decisão da 

Assembleia para reuniões de cunho interesessional, das quais deveria emergir um 

relatório a ser apresentado na Assembleia Geral de 2005. A partir de então será 

configurada a tônica de disputa entre o Secretariado da OMPI, articulando o 

confinamento da Agenda em foro já existente, e a dos Amigos, reinventando 

continuamente o caráter sistêmico e horizontal da pauta, forçando sua 

publicização. 

Nesse momento o Grupo de Amigos define a estrutura da Agenda através 

de quatro minutas temáticas, cujo conteúdo variará ao longo do processo de 

negociação até a versão final. Entretanto, não abordaremos esses deslocamentos 

nesse artigo. Foram estabelecidos quatro grupos de proposições: i. mandato e 

governança na OMPI; ii. negociações normativas (norm-setting); iii. cooperação 

técnica; e iv. transferência de tecnologia.  

Embora a proposta levada à 41ª Assembléia Geral, em 2005, não tenha 

logrado êxito em sua aprovação, foi positiva porque permitiu traçar o quadro de 

forças em tornar da questão e avaliar os pontos mais sensíveis da Agenda, como 

as questões relativas ao domínio público e modelos alternativos de licenciamento 

autoral. Durante o ano de 2006, realizaram-se as reuniões do Comitê Provisório 

sobre a Agenda para o Desenvolvimento, estabelecido pela Assembléia de 2005, 

marcado pela ampliação da base de apoio entre os países do Grupo Africano e 

evitar uma interpretação restritiva da Agenda que a reduzisse a questões de 



assistência técnica, portanto, perfeitamente enquadráveis no âmbito das atividades 

já realizadas na OMPI.  

Esse também é o momento em que outras propostas de cunho 

desenvolvimentista, embora o conteúdo dessa palavra seja variável, emergem 

como alternativas e são igualmente avaliadas pelo Comitê, além da proposta do 

Grupo dos Amigos: proposta do Grupo Africano, apenas um versão revisada de 

outra discutida anteriormente; proposta do Chile; da Colômbia; e dos Estados 

Unidos de América. A fim de contemplar a diversidade de propostas, o presidente 

do Comitê preparou uma lista de 111 propostas, organizadas em seis categorias, 

abarcando todas recomendações apresentadas, sem distingui-las: 1.  Assistência 

Técnica e Fortalecimento de Capacidades (32 itens), cujo objetivo seria 

implementar o princípio de assistência orientada pelos princípios de 

desenvolvimento e regulada pela demanda dos países. 2. Atividades normativas, 

flexibilidades, políticas públicas e domínio público (28 medidas) incluía mecanismos 

de acesso a conhecimentos e tecnologias e fomento da participação da sociedade 

civil nas atividades da OMP e promoção de modelos baseados em projetos de 

colaboração aberta, como Projeto Genoma Humano e software de código aberto. 3. 

Transferência de tecnologia, tecnologia da informação e da comunicação (TIC) e 

acesso ao conhecimento (21 pontos) destacam a necessidade de adequar esses 

processos às demandas específicas dos países em desenvolvimento e menor 

desenvolvimento relativo. 4.  Avaliação e estudos de impacto (16 itens), relativos a 

construção de mecanismos de avaliação tanto do impacto do sistema de DPI nos 

diferentes países. 5. Questões institucionais, mandato e governança (nove pontos), 

referia-se ao funcionamento da OMPI.  

Finalmente, será na 43ª Assembleia Geral da OMPI, em 2007, que Agenda 

logrará aprovação. Nessa Assembleia foi levado à apreciação um conjunto de 45 

recomendações da Agenda para o Desenvolvimento, as quais foram aprovadas por 

unanimidade. Das 45 propostas, 19 foram identificadas, através de consultas 

informais, como de implementação imediata, sem que isso altere o status das 

demais, como consta no preâmbulo do documento final12. 

O relatório final da Assembleia, elaborado pela delegação do Ministério das 

Relações Exteriores, não descreveu nenhum embate ou discordância significativa 

                                                           
12

 Entretanto, até o momento, pouco parece ter sido feito no sentido de implementar tais recomendações.  



entre as delegações, apenas enumerou suas manifestações, individuais ou em 

nome dos grupos regionais, as quais apresentam, em geral, elogios, ponderações 

sobre a importância da dimensão desenvolvimento, avaliação positiva de seu 

engajamento durante o processo. 

Embora mantenha a mesma a mesma estrutura da proposta dos 111 

pontos levadas à apreciação em Assembleia anterior, a versão final, apresenta 

alterações significativas, especialmente no que tange aos interesses da sociedade 

civil organizada e de interesse o público. Um exemplo: 

 

Recomendação Proposta: Promover modelos baseados em projetos colaborativos 

e abertos para o desenvolvimento de bens públicos tais como o Projeto Genoma 

Humano e Software de Código Aberto. 

Recomendação aprovada: Promover modelos baseados em projetos colaborativos 

como o Genoma Humano assim como modelos de propriedade intelectual. 

 

Em seu conjunto, a Agenda para o Desenvolvimento materializa a definição 

dos países excluídos dos benefícios da proteção dos DPI (países em 

desenvolvimento e menos desenvolvidos) e, a partir daí, a produção de uma série 

de dados contábeis acerca desses excluídos: quantos são e em que continentes se 

localizam; quanto de seu PIB corresponde a indústrias criativas; qual o prejuízo que 

a pirataria acarreta para os conglomerados indústrias; qual o montante de 

investimento (humano e financeiro) necessário para elevar sua capacidade de 

produção e proteção intelectual; qual percentual da população se dedica a 

atividades criativas; qual o percentual de infração aos direitos autorais, etc.  

Note-se que a produção desses dados, em escala nacional e global, fabrica 

a inclusão desses países no corpus de uma população unificada e global. Nesse 

sentido, o “poder dos fracos” não funciona como uma antiestrutura, mas um 

mecanismo inclusivo capaz de provocar rearranjos significativos na estrutura sem 

transformá-la.  

Essa inclusão verifica-se na aposta, por parte do Grupo de Amigos e de 

setores da sociedade civil organizada, de que a Agenda permitirá aos países, 

agora incluídos de forma ativa no regime de propriedade intelectual, por exemplo, 



através das seguintes orientações do que caberia à OMPI realizar no exercício de 

suas atribuições: 

1. resguardar as flexibilidades de interesse público existentes no sistema 

internacional de propriedade intelectual;  

2. receber assistência para a implementação de tais flexibilidades; 

3. equilibrar eventuais compromissos em negociação na OMPI com temas 

relacionados ao interesse público;  

4. garantir maior participação da sociedade civil nas atividades da OMPI. 

 

Os Direitos de Propriedade Intelectual e o Pensamen to Abissal 

 

Os direitos de propriedade intelectual são, mesmo que ao arrepio da 

doutrina, uma espécie de ficção jurídica, uma vez que os parâmetros que definem 

esse tipo de relação, incluindo a dos sujeitos ativos e passivo com o objeto, são 

tomados de empréstimo, para não dizer mecanicamente, de um modelo 

tradicionalmente aplicado e historicamente constituído com o intuito de proteger 

objetos de natureza diversa. Entre a propriedade privada de um bem imóvel, a 

terra, por exemplo, traça-se uma linha contínua e direta a esses bens totalmente 

diversos, imateriais, cambiantes. Daí que alguns, como Richard Stallman, fundador 

do Movimento Software Livre, refiram-se ao termo “propriedade intelectual” como 

um oximoro. 

Se o Direito moderno representa a forma mais acabada do pensamento 

abissal, dessa forma de constituição da modernidade ocidental que divide os 

objetos, sensíveis ou não, entre aqueles que pertencem ao “deste lado da linha” e 

os que pertencem “ao lado de lá” (SANTOS, 2010). Os DPI, pertencentes ao lado 

de cá, incidem sob um número cada vez maior de objetos, provocando um 

processo atroz de revigoramento da linha: de uma parte, exclui, interdita, dificulta o 

acesso a uma ampla série de bens e produtos aos que residem de outro lado da 

linha (vide, por exemplo, as ameaças aos programas públicos de acesso à saúde 

que são limitados pelas patentes de medicamentos, especialmente quando de 

segunda ordem ou imerecidas); de outro lado, surrupia elementos do outro lado – 

conhecimentos tradicionais, elementos da cultura material – e, uma vez situados do 

lado de cá, os submete aos mesmos regramentos, revivendo o ciclo de interdição. 



O pensamento abissal, nota fundante da modernidade ocidental, matriz de 

pensamento e classificação das coisas, é marcado, também pela impossibilidade 

de co-presença dos dois lados. A existência do “lado de cá” implica, 

necessariamente e por definição, a negação, a exclusão, o extermínio de tudo que 

pertença ao lado de lá, quando muito sua domesticação.  

No campo do direito moderno, este lado da linha é determinado por aquilo 
que conta como legal ou ilegal de acordo com o direito oficial do Estado ou 
com o direito internacional. O legal e o ilegal são as duas únicas formas 
relevantes de existência perante a lei e, por essa razão, a distinção entre 
ambos é uma distinção universal. (SANTOS, 2010, p.34) 

 

Nesse sentido, uma multiplicidade de sistemas jurídicos e de definição dos 

elementos pertencentes à ordem do Direito, não apenas escapa ao ordenamento 

oficial, como são convertidos em não direito ou em ato ilícito, relegados ora à 

invisibilidade, ora à ilegalidade. A crueldade tradicional do regime colonial é 

reatualizada sob o império do Direito, seja pela espoliação dos conhecimentos 

tradicionais transformados em mercadoria; seja pela submissão de vários grupos 

ao ordenamento jurídico oficial como única alternativa para garantir sua autonomia 

e resguardar suas particularidades culturais.  

A proposta da Agenda para o Desenvolvimento, no escopo da OMPI, é um 

esforço de conferir certa porosidade, ainda que controlada, entre os dois lados da 

linha. Em um sentido, existe a tentativa de tornar visível alguns elementos do outro 

lado, permitir a emergência das experiências autorais, colaborativas, diferenciadas 

da lógica monopolista-mercantil dos DPI - e alguns é importante porque não são 

todos os elementos do outro lado que são desejáveis; apenas aqueles que podem 

ser domesticados e enquadrados nos esquemas pré-existentes de distribuição de 

poder e conhecimento. Isso se verifica, por exemplo, pelo limite colocado às 

organizações não governamentais; embora sua presença seja desejada, suas 

contribuições fundamentais e seu apoio essencial, há uma linha clara que separa 

esses agentes, autorizados a denunciar e propor, dos agentes, mais do que 

autorizados, legítimos para articular os interesses divergentes e definir, finalmente, 

as linhas mestras de atuação.  

Disso decorre o segundo processo de aproximação, o qual consiste na 

tentativa, igualmente controlada, de, no processo de formação da Agenda, 

arregimentar as vozes dissidentes, as vozes politicamente minoritárias e 



historicamente silenciadas para esse lado da linha. Em um processo complexo, que 

não cabe aqui analisar, indígenas, grupos de pacientes, acadêmicos, movimentos 

contraculturais e atores vinculados aos movimentos antiglobalização são chamados 

a contribuir com o processo de formulação de uma nova agenda. Entretanto, esses 

agentes não são chamados em sua especificidade, mas em sua exoticidade e, para 

tanto, devem, em maior ou menor grau, enquadrar-se nos atos rituais – formais e 

materiais – que permitem o acesso a essas instâncias. Aqui nos referimos 

principalmente a ideia da representação.  

Nessa linha abissal – ou seriam mais de uma – não há um processo de 

mão de única que visa incorporar os elementos do lado de lá, conforme dissemos 

anteriormente. Há, também, os cada vez mais qualificados movimentos contrários, 

experiências de um cosmopolitismo subalterno, forçando a constituição de um 

pensamento não abissal, o qual “parte da ideia de que a diversidade do mundo é 

inesgotável” (SANTOS, 2010, p.51), o que implica considerar seriamente, por 

exemplo, no que diz respeito aos DPI, tanto os sistemas jurídicos para os quais as 

noções de propriedade não encontram paralelo na nossa filosofia, quanto os 

sistemas jurídicos fundados em outras lógicas de produção, apropriação e 

distribuição da atividade (re) criadora. Esses outros, cabe salientar, não estão 

apenas no pólo da diferença, entre indígenas, camponeses, comunidades 

tradicionais; estão no centro e da margem do lado de cá da linha, forçando sua 

visibilidade e rompendo com a hegemonia do pensamento abissal. 

É nesse sentido que o processo de negociação e aprovação da Agenda 

para o Desenvolvimento da OMPI – ou seria, mais acertado, na OMPI – é um 

acontecimentoparadoxal: por um lado, é um indicador da capacidade de pressão 

de um conjunto heterogêneo de atores sociais no sentido de mudar as linhas de 

força do regime internacional de propriedade intelectual e, por outro, da 

consolidação do regime jurídico de propriedade intelectual como fato “necessário”, 

em maior ou menor medida, para o desenvolvimento dos países. No primeiro caso, 

há um contra-movimento, uma tentativa de forçar, tornar porosas as linhas abissais 

que constituem nosso mundo. De outro, há o reforço dessa linha através da 

afirmação de que, na base, não se põe em xeque a existência do regime. 

Questiona-se seu conteúdo e seus fundamentos, mas permanece o acordo quanto 

a sua existência e realidade e, mais ainda, quando sua inevitabilidade. Posto isso, 



por mais poros que a Agenda para o Desenvolvimento tenha logrado abrir, não 

pode-se dizer que houve alguma alteração substancial na conformação da linha de 

forças. Inclusive, passado os primeiros momentos de temor, acomodou-se a 

situação de tal forma que voltamos claramente a perceber quem está do lado de cá 

e quem está do lado de lá.  E a propriedade intelectual continua a ser, para nos 

valermos da expressão de Meneses (2010), uma das “sombras que pesam sobre a 

modernidade”.  

À semelhança dos DPI, a Agenda para o Desenvolvimento, seja para ou na 

OMPI, possui a mesma estranheza que o ornitorrinco. É um bichinho bizarro que 

ora nos parece ter as cores da abertura, da flexibilidade, da mudança radical na 

orientação do regime – quiçá mesmo uma mudança de regime; ora nos parece 

uma descontinuidade pouco descontínua. Cabem ainda outras análises que, à 

semelhança do ornitorrinco, permitam compreender a bizarra natureza da Agenda 

em seu processo formativo e desenvolvimento histórico. 
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