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RESUMO 

 O presente trabalho tem por objetivo apresentar o sistema internacional e interno de patentes 

e as implicações da proteção deste instrumento de propriedade industrial no que tange ao 

desenvolvimento econômico dos países. A partir da bibliografia especializada sobre o tema e 

a verificação dos documentos oficiais sobre a matéria demostra-se como as inovações 

patenteadas impulsionam os processos de industrialização e constituem a fonte de renda dos 

países. O histórico internacional sobre o sistema de proteção das patentes representou um 

cenário de dominação e exploração dos países do norte, ou ‘desenvolvidos’ que somente 

acionaram sistemas rígidos de proteção às patentes após já terem se industrializado e, assim, 

há nas normas de propriedade industrial benefícios aos países desenvolvidos na dinâmica de 

exportação/importação nas relações comerciais junto aos países em desenvolvimento. O 

Brasil como um dos maiores representantes dos países em desenvolvimento não possui um 

sistema normativo de propriedade industrial capaz de impulsionar maior expansão de sua 

economia, haja vista que a base normativa nacional foi criada de maneira dependente do 

sistema internacional, ou seja, com direitos e garantias que favorecem aos países do eixo 

1 Artigo elaborado em junho de 2013. 
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norte. Aliado a isso, os países desenvolvidos tem envidado esforços para desvirtuar o conceito 

de “patente” de modo a permitir o patenteamento de descobertas, lesando, mais uma vez os 

países detentores de uma grande biodiversidade e criando um ambiente favorável à 

biopirataria.  Assim, verificou-se neste trabalho que o Brasil passa por um momento em que 

se deve (re)pensar seu regime de propriedade industrial pois as negociações globais 

necessitam de mecanismos adequados à nova realidade, mais objetiva, pragmática, célere, 

sustentável e garantidora de direitos e obrigações por partes dos atores envolvidos sem 

prejudicar o desenvolvimento dos países emergentes. 

Palavras-chave: Desenvolvimento; Patentes; Propriedade Intelectual. 

 

 

 

ABSTRACT 

This paper aims to present the international and domestic patents and the implications of this 

protection tool for industrial property in relation to the economic development of countries. 

From the specialized literature on the subject and verification of official documents on the 

subject demonstrates itself as the patented innovations driving the processes of 

industrialization and are the source of income of countries. The history of the international 

system of patent protection was a scene of domination and exploitation of the northern 

countries, or 'developed' systems that only triggered strict patent protection after they have 

already industrialized and thus's standards of industrial property benefits to developing 

countries in dynamic export / import trade relations with developing countries. The Brazil as 

one of the greatest representatives of the developing countries do not have a normative system 

of industrial property can boost further expansion of its economy , given that the national 

normative base was created so dependent on the international system , ie , with rights and 

guarantees that favor the countries of the north axis . Allied to this , developed countries have 

made efforts to undermine the concept of "patent " to allow the patenting of discoveries , 

injuring again the countries with rich biodiversity and creating a favorable environment for 

biopiracy . So there was this work that Brazil is going through a time in which to ( re) think 

their system of industrial property as global negotiations require appropriate mechanisms to 

the new reality , more objective , pragmatic , quick , sustainable and guarantor of rights and 

obligations of the parties involved actors without harming the development of emerging 

countries.  

Keywords: Development; Intelectual Property; Patents. 
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INTRODUÇÃO 

 

Há muito tempo os países que hoje são os desenvolvidos, se atentaram para a 

necessidade de criar e desenvolver um conjunto de regras específicas para proteger a 

propriedade industrial.  Sabe-se que essa preocupação só veio à tona quando se percebeu a 

importância dessa medida para o desenvolvimento interno do país.  

O desenvolvimento tecnológico, essencial para projetar os países no cenário 

internacional, tornou-se viável quando o Estado criou regras para conceder benefícios à 

atividade criativa do homem. Assim, todo o esforço que acarrete uma criação nova ou que 

venha a melhorar outra preexistente, recebe por parte do Estado o devido reconhecimento que 

consiste no direito concedido ao inventor, extensivo ao que melhora uma invenção, de 

explorar com exclusividade o objeto do seu invento. 

 Ao reconhecer que determinada ação resultou da genialidade humana e que inova, 

considerando o estado da técnica atual desde que presentes outros requisitos que serão 

expostos no decorrer do trabalho, o Estado premia o inventor.  

Essa relação existente entre o Estado e o inventor impõe direitos e deveres para ambas 

as partes. O Estado concede o direito de exploração exclusiva. Em contrapartida o inventor  

entrega ao Estado todo o segredo daquela invenção de tal forma que, passado o período de 

proteção qualquer pessoa possa produzir ou explorar comercialmente aquela invenção. Trata-

se de uma relação com concessões bilaterais. 

Esse instrumento que, sem dúvida é muito importante para o desenvolvimento do país 

é utilizado de forma a garantir que os detentores da técnica possam utilizar da mesma para 

perpetuar a relação de desigualdade  que tanto separa os países do norte, desenvolvidos, dos 

países do sul, os eternos  “emergentes” ou em vias de desenvolvimento. 

A globalização possibilitou a formação de redes de diálogos políticos, econômicos, 

sociais e culturais entre Estados, Instituições e indivíduos, e, por conseguinte, a criação dos 

regimes internacionais de propriedade intelectual que possibilita o acesso da invenção ao 

mercado e, assim, à sociedade. Dessa forma, pode-se afirmar que o Direito é um 

intermediador deste processo, formaliza a relação de confiança (boa-fé) por seus mecanismos 

que garantem a proteção das invenções para que essas possam transitar pelo universo 

mercadológico sem lesar seus inventores promovendo a circulação do conhecimento. Assim, 
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os procedimentos de licenciamento de patentes, contratos nacionais e internacionais são os 

institutos presentes nas atividades do operador do Direito. 

A ideia expressa na famigerada frase, “o Brasil é o país do futuro” apresenta num 

contexto atual o quadro das expectativas por parte dos atores políticos e econômicos que 

investiram na economia nacional pelo potencial e balanços comerciais que se positivaram ao 

longo dos tempos. Entretanto, sabe-se que para um país possuir visibilidade e poder de 

negociação no mercado global é necessário se valer de investimentos, fomentos econômico-

financeiros e, principalmente, uma regulamentação eficiente e clara, pois ser apenas um bom 

parceiro comercial não garante êxito nos negócios internacionais. 

O processo de produção de mercadorias e serviços utiliza-se de aparato físico, material 

e, principalmente, intelectual. Pensar a criação de produtos é a etapa inicial da feitura de 

produtos e serviços a serem disponibilizados para a sociedade em geral. Assim, o recurso da 

inovação tecnológica favorece os estudos para a criação, melhoria e qualificação do setor 

mercadológico, na medida em que impulsiona as atividades de prospecção e disseminação de 

novas tecnologias produtivas.  

A lógica do modelo capitalista criou um aparato para que os países hegemônicos 

pudessem consolidar essa hegemonia. O presente artigo pretende demonstrar como o instituto 

da patente foi utilizado para esse fim. A metodologia utilizada consiste em pesquisa 

bibliográfica. 

 

1 GÊNESE DA PROTEÇÃO INTERNACIONAL DAS PATENTES2 - DAS 

DESCOBERTAS, INVENÇÕES, PRIVILÉGIOS E PATENTES 

 

Desde os primórdios, o homem como animal que pensa, construiu aos poucos um 

mundo ao seu redor. No início ele descobria “as coisas” da natureza, depois ele as 

transformava e moldava para atender suas necessidades pessoais. Das necessidades de 

sobreviver, alimentar-se, vestir-se, proteger-se e defender-se, o homem criou certos 

instrumentos que contribuíram para facilitar sua vida e comodidade.  Da pedra ele criou 

utensílios para comer e para se defender e  caçar como a lança e o machado (SOARES, 1998, 

p.15-16). 

2 Patente é um título de propriedade temporária sobre um produto, concedido pelo Estado aos inventores de uma 
coisa nova, atividade inventiva e útil.  A Patente outorga ao titular da invenção o direito de excluir outras pessoas 
do uso e exploração da invenção. No requisito da utilidade, a patente deverá servir para algum ramo industrial, 
como a engenharia genética, a farmacêutica, agricultura, a química, etc. Dentro de um certo prazo o inventor 
deverá explorar a invenção sob pena de caducidade. 
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De acordo com o historiador Kramer: 
foi ‘a Mesopotâmia que viu erguerem-se os primeiros centros urbanos da 
humanidade, com a sua vida opulenta, completa e variada; onde a arte e a 
engenhosidade técnica, a especialização industrial e a iniciativa comercial 
encontraram ambiente, para crescer e expandir-se; foi nas primeiras cidades da 
Mesopotâmia que se inventou e se desenvolveu o primeiro sistema prático de 
escrita’ [a escrita cuneiforme]. (SOARES, p. 16 citando KRAMER, 1967, p. 11.). 

 

Por volta do ano 4.000 a.c.  já haviam sido inventados a lamparina de óleo, a cerâmica, 

o tijolo, a cerveja, a tinta e tantas outras invenções.3 (SOARES, 1998, p. 16). Na Idade 

Antiga, os “romanos nem sequer cogitavam de proteger a invenção de produtos, processos e 

meios, com a consequência lógica que Franceschelli aponta: “(...) não existindo direito, é 

claro que não havia problema relativo à extinção e à queda do domínio público. Bastava a 

invenção revelar-se no objeto em que se materializava e qualquer um podia copiá-la.” 

(DOMINGUES, 1980, p. 2, citando Remo Franceschelli, Trattato di Diritto Industriale, 

Giuffré, 1973, v. 1, p.85.) 

 Durante a Idade Média, com o crescimento do comércio e da profisionalização, foram 

formando-se as: 
‘confrarias’ ou melhor, irmandades e/ou associações para fins religiosos. Destas 
resultaram as Associações de Profissionais, de Artistas e de outros que, pouco a 
pouco, pela reunião de trabalhadores de cada profissão, converteram-se em 
verdadeiros sindicatos que passaram a exercer ação política, econômica e social, sob 
o nome de ‘Corporações de Artes e Ofícios’. Formavam-se dentro destas últimas os 
aprendizes, companheiros e mestres. Estes tinham que dar provas de sua 
competência profissional, mediante a execução de um trabalho profundo e/ou ‘obra 
prima’. Ao vencedor era, então, conferida a ‘Carta de Mestre’ que se lhe facultava a 
abertura de oficina própria. Eis aí de uma forma empírica, a precursora da 
‘invenção’ e do privilégio que se lhe outorgava [a] ‘Carta-Patente’. (SOARES, 1998, 
p. 25).  

 

E foi na Idade Média que se deu a origem dos privilégios de invenção, como ato 

pessoal e discricionário do monarca.  De acordo com Franceschelli, o mais antigo privilégio 

que se tem notícia foi concedido em Bordeaux, no ano de 1236 a “Bonafusus de Sancta 

Columbia e Companhia, para tecer, calandrar e tingir tecidos de lã de costumes ao modo 

3 Os termos descoberta e invenção se confundiam no passado, o que não acontece na atualidade devido à 
evolução do direito intelectual.  A invenção, de modo geral, consiste na criação de uma coisa até então 
inexistente; a descoberta é a revelação de uma coisa existente na natureza. A invenção apresenta-se como a 
solução de um problema técnico, que visa à satisfação de fins determinados, de necessidades de ordem prática; a 
descoberta, ao contrário, não visa a fins práticos preestabelecidos e apenas aumenta a soma dos conhecimentos 
do homem sobre o mundo físico. Na descoberta predomina a aplicação das forças da Natureza, ao passo que as 
invenções resultam da aplicação das faculdades intelectuais do homem na investigação dos fenômenos naturais. 
A distinção entre a invenção e a descoberta é importante aqui porque esta não pode ser objeto de privilégio 
assegurado pela lei brasileira e de alguns países que protegem unicamente as invenções técnicas. 
(DOMINGUES, 1980, p. 31-33). 
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flamengo, francês e inglês, pelo prazo de 15 anos, com exclusividade.” (DOMINGUES, 1980, 

p. 3 citando FRANCESCHELLI, 1973, p. 285/6).  Na época Bordeaux estava sob o domínio 

da Inglaterra4.  

Naquela época, matemáticos, cientistas, astrônomos e filósofos como Leonardo da 

Vinci, Bruneleschi, Galileo Galilei e tantos outros “inventores”, recebiam o privilégio por ter 

ligado seu nome ou o seu patronímico ao fruto de suas descobertas e invenções5. Mas a partir 

da Idade Contemporânea verifica-se uma mudança, veja-se: 
[Na] Idade Contemporânea esse privilégio (…) passou a ter uma outra conotação, 
(…) pela outorga de um Título Hábil de caráter temporário, o autor do invento ou do 
aperfeiçoamento rece[bia] uma CARTA PATENTE que, além de lhe garantir a 
propriedade e o uso exlusivo, [lhe permitia] o recebimento de uma remuneração 
decorrente da efetiva utilização, por si ou por terceiros quando autorizados.  Trata-se 
de recompensa conferida ao fruto do trabalho, e constitui a base de todo o direito 
moderno. (SOARES, 1998, p. 47). 

 

Em 19 de marco de 1474, na cidade de Veneza - conhecida por ser um dos grandes 

pólos mercadológicos da Idade Média e pelos seus vários tratados econômicos - nasceu a 

primeira lei de patentes, o Estatuto Veneziano, que é tido como um marco, neste sentido: 
(...) até o presente momento não se teve qualquer conhecimento de outra lei que se 
lhe fosse anterior, pode-se destacar que 'aos homens capazes de inventar e descobrir, 
desde que não tivesse sido feito anteriormente naquele domínio e pudesse ser 
utilizado e colocado em prática, era facultado o depósito de seu engenho perante os 
administradores. Proibido seria a outrem fazer outro objeto à imagem e semelhança 
e sem o consentimento e a licença do autor, durante dez anos. Caso assim 
procedesse o autor estaria liberado para citá-lo a comparecer perante à administração 
da cidade para que pagasse a soma de cem ducados e destruísse o seu objeto'. 
(SOARES, 1998, p. 29). 
 

Vê-se que desde 1474, com advento deste primeiro diploma legal, já se protegia a 

invenção e proibia-se sua reprodução por qualquer outra pessoa sem o consentimento do 

inventor por um prazo de 10 anos, sob pena de multa e destruição da cópia. 

Em 1623, na Inglaterra, nascia um relevante marco da moderna propriedade 

intelectual, “sob a regência de Jaime I foi estabelecido o Ato concernente aos Monopólios e 

4 Já na Itália, de acordo com Franceschelli, em 1416, o primeiro “privilégio” que se tem notícia foi concedido em 
Veneza a Francesco Petri para a introdução de 24 moinhos de trigo que não utilizavam água.  O privilégio não 
previa sanção a terceiros, mas assegurava a Petri o direito de não ter o seu privilégio revogado antes do prazo.   
(DOMINGUES, p. 5, citando FRANCESCHELLI, 1973, p. 294/5).  Também, conforme o mesmo autor, 
“Galileo Galilei requereu o privilégio por 40 anos para ‘uma forma de elevar água e irrigar terrenos, facílima, de 
pouca despesa e muito cômoda, movida com a força de um só cavalo.” (FRANCESCHELLI, p. 311/2),  
5 Alguns exemplos de invenções são: o parafuso (Arquimedes. 300 a. C), a panela de pressão (Denis Papin, 
1679), o balão de ar quente, (Bartolomeu de Gusmao, brasileiro, 1709), a máquina voadora, a catapulta, o canhão 
(Leonardo da Vinci (1485, 1485, 1504, respectivamente), o termômetro e o telescópio (Galileu Galilei, 1603, 
apesar de haver controvérsias sobre a titularidade da invenção), o microscópio (Zacharias Janssen, 1590), a 
locomotiva (Jorge Stephenson, 1814), o telégrafo dúplex e a lâmpada elétrica (Thomas Edison, 1870 e 1879 
respectivamente), a vacina contra antraz e a raiva (Louis Pasteur, 1881), a dinamite (Alfred Bernard Nobel, 
1888), ou o avião (Alberto Santos Dumont, 1906).  
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Isenções6 com preceitos penais e de multas e/ou confiscos, conhecido mundialmente como 

Estatuto dos Monopólios ou o Estatuto7 de Jacques I.” (SOARES, 1998, p. 31) Neste sentido, 

tem-se que a referida lei: 
 

é um ato bastante genérico, prevendo um sem-número de situações, mas dizendo 
muito pouco a respeito da patente, da sua maneira de ser conferida, do que ocorreria 
se eventualemnte fosse contrafeita, etc. Há apenas a indicação do prazo de quatorze 
anos, em carárter de exclusividade, dentro daquele Domínio, cuja Carta-Patente seria 
conferida ao primeiro inventor ou inventores desde que não contrariasse a lei. 
(SOARES, 1998, p. 32). 
 

Segundo Domingues, o Estatuto do Monopólio, ao contrário de ser uma inovação 

jurídica, ele representou na verdade, uma rebelião política do povo contra os abusos 

monárquicos representados pela concessão de privilégios e de monopólios, os mais 

arbitrários, absurdos e extravagantes em todos os campos econômicos e sociais do reino 

(DOMINGUES, 1980, p. 10).  

No século XXVII, o mercantilismo utilizado nas colônias americanas por Inglaterra, 

Espanha e Portugal impediu o desenvolvimento dos seus recursos industriais, o até mesmo, de 

todos os países sul-americanos (SOARES, 1998), inclusive o Brasil, que não tiveram o 

desenvolvimento voltado ao industrialismo, o que os prejudicou em construir condições de 

competição com os países europeus.   

O final do século XVIII traz inúmeros acontecimentos importantes no mundo. 

Primeiro na Europa, no ano de 1789 o povo se rebela contra a burguesia e privilégios da 

monarquia e deflagram nas ruas a Revolução Francesa.  Por sua vez, nos Estados Unidos, em 

1776, Thomas Jefferson promulga a Declaração da Independência dos Estados Unidos e em 

1787, a Constituinte Americana promulga a Constituição Americana.8 Todos esses momentos 

históricos propiciam para que em 1790, o Congresso americano aprovasse a primeira lei em 

matéria de privilégios, o Ato de Patente, no dia: 
10 de abril de 1790 foi estabelecido um Ato para promover o progresso de engenhos 
úteis, pelo Congresso Norte-Americano… . Na íntegra deste texto, que merece 
[ser]considerado pela profundidade dos seus princípios, é de se ressaltar que: a) 
através de um requerimento ao órgão competente, aquele que tivesse inventado ou 
descoberto algum engenho útil ou equivalente, bem como tivesse aperfeiçoado os 

 
7 No caso inglês dos monopólios, a Coroa outorgou a Allein o monopólio de fabricação de cartas de baralho. 
Darcy, concorrente de Allein, insatisfeito, pleiteou em juizo a anulação do privilégio sob a alegação de que a 
concessão era violadora da common law e vários atos do parlamento. Numa decisão pioneira no caso Darcy x 
Allein em favor do autor serviu de base 20 anos depois ao Estatuto do Monopólio. (DOMINGUES, 1980, p. 9). 
8 Em 1787 a Constituição Americana protegeu o desenvolvimento da ciência e artes úteis e garantiu aos 
inventores direitos por tempo determinado. 
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existentes até então não conhecidos e utilizados, poderia solicitar uma patente para 
que se lhe fosse concedida; b) se realmente fosse julgada suscetível, seria converida 
a carta-patente pelo prazo de quatorze anos; c) esse documento seria entregue ao 
inventor ou seu agente, depois de devidamente inscrita e confirmada; d) para tal 
efeito deveria  ser entregue um escrito com os respectivos desenhos ou modelos, 
cuja especificação deveria ser minuciosa e os modelos exatos, não só para distinguir 
a invenção ou descoberta de outras conhecidas e usadas, mas também para 
possibilitar a qualquer pessoa hábil realizá-la; e) se alguém fabricasse ou vendesse 
dentro dos Estados Unidos da América o objeto patenteado sem o consentimento do 
titular, pagaria pelos danos causados, sendo o objecto confiscado; f) seriam repelidas 
as patentes sub-repticiamente concedidas, etc. (SOARES, 1998,  p.  34-35) (grifo 
nosso). 
 

Como se vê, é no Patent Act 9 que as diretrizes gerais da concessão de proteção dos 

privilégios de invenção vão ser estabelecidas, como exemplo temos o prazo temporário para 

exploração do privilégio. Após este prazo, a invenção caía em domínio público. Outra 

previsão do Act era o objetivo de proteger os interesses do Estado concedente aumentando o 

seu acervo científico e a capacitação tecnológica, propiciando não somente à população do 

Estado inventor acesso a uma base de conhecimentos do mundo científico como também 

acesso as informações pelos Estados estrangeiros (criada pela obrigatoriedade de 

arquivamento dos desenhos e detalhes sobre a invenção). 

 O direito do inventor de usufruir financeiramente do lucro de sua invenção foi aqui 

reconhecido.  Este ato foi considerado um ponto de partida para o sistema de patentes 

americano bem como das próximas legislações vigentes, por exemplo: a) a lei francesa de 

1791; b) a lei austríaca de 1810; c) a lei russa de 1812; d) a lei holandesa de 1817; e) a lei 

espanhola de 1820; f) a lei sueca de 1834; g) a lei portuguesa de 1837; e h) a lei suiça de 

1890. 

Em 1793 o Patent Act americano foi emendado seguindo o espírito nacionalista da Lei 

de Copyright de 1790. Essa emenda concedia os direitos de proteção de patentes 

exclusivamente aos cidadãos americanos natos.  (Part 1, Section 1 of the Act) 

 Na França, a Licença de Invenção de 1791, nascida após a Revolução de 1789 que 

aboliu as Corporações manteve, todavia, os privilégios exclusivos das descobertas e 

invenções. De acordo com Domingues, a lei veio para “disciplinar a matéria industrial, 

estatuíndo que toda idéia nova, cuja manifestação e desenvolvimento possam ser úteis a 

humanidade, pertence privativamente a quem a concebeu.” (DOMINGUES, 1980, p. 14)  O 

inventor passou a ter o direito à propriedade e ao seu gozo absoluto (posse, uso). Na França 

9 Seguindo o Patent Act de 1790, o Act de 21 de fevereiro de 1793, veio como um novo avanço na concessão de 
privilégios. O Acts a) criou a patenteabilidade dos aperfeiçoamentos; b) criou a invenção de processos; c) 
estabeleceu a propriedade exclusiva do invento que passou a ser assegurada ao seu criador; d) criou a 
possibilidade da cessão da patente e do exercício do direito do privilégio e; e) declarou imprivilegiáveis as 
simples construções (modificação de forma, proporção e composição da máquina). 
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pré-revolução, as autorizações de privilégios eram retiradas arbitrariamente dos inventores e 

revendidas.   

O Brevets d ‘Invention, previu, dentre outros: a) o prazo máximo de 15 anos para o 

uso da invenção pelo inventor, b) o princípio da publicidade, c) a possibilidade de terceiros 

contratarem a exploração do invento e d) a colocação em domínio público da invenção após o 

transcurso do prazo legal (caducidade). 

A Lei Francesa de 1844 manteve a Lei de 1791, e a emendou em 1800. A nova lei 

veio fixar as bases do sistema de proteção da propriedade intelectual francês. De acordo com 

o professor Lambert (2002): 

(…) a legislação francesa – assentando mais uma pedra fundamental no conceito de 
patente – não considera patenteáveis as descobertas (objetos ou processos 
preexistentes na natureza sem intervenção do homem), nem idéias científicas, mas 
apenas aplicações industriais. (LAMBERT, 2002, p. 242). 
 
Essa orientação fundamental foi recuperada pelo judiciário americano em 1862, 
quando ao julgar o caso Morton, decidiu que descobertas não podem ser 
patenteadas. Deve-se contudo, verificar uma pequena hesitação em sancionar esse 
princípio, já que em 1873, foram concedidas patentes para processos de fermentação 
e vacinas de origem bacteriana. Uma sentença de 1908, no entanto, revogou essa 
posição ao declarar que tais objetos não são patenteáveis. (LAMBERT, 2002, p. 
242). 
 

O Estado Moderno trouxe um grande impulso à regulação internacional da 

Propriedade Intelectual no que concerne à proteção dos bens imateriais cujos direitos já 

haviam surgidos na Idade Média, veja-se: 
Nesta fase, os Estados passam a admitir, por leis internas, a proteção aos direitos de 
propriedade intelectual de estrangeiros em condições de reciprocidade legal ou de 
fato. Aos poucos a sociedade industrial passa a compreender as vantagens de 
unificar os sistemas legais no tratamento de várias disciplinas, dentre as quais a 
propriedade intelectual. (PRONER, 2007, p. 43).  
 

A partir do século XIX inicia-se, em praticamente todo o mundo, o instituto da 

proteção e defesa dos direitos do inventor através de atos, leis, e regulamentos, posto que 

partindo dos princípios básicos impostos, respectivamente, pelas leis americana e francesa, 

todos os povos procuraram moldar esses preceitos às suas próprias condições internas e como 

corolário passaram a ter a proteção adequada, dentro dos limites de seu território. Ressalta-se 

que foram consagrados três os requisitos de patenteabilidade: novidade, atividade inventiva e 

aplicação industrial. 
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Conforme exposto anteriormente, para que determinado invento seja agraciado com a 

proteção patentária é necessário que esteja presente o requisito da invenção10. Esta sempre 

figurou como um dos pilares do instituto da patente aliada o outro, que é o repasse para o 

Estado do segredo do invento. Nota-se que o Estado passa a estabelecer com o inventor uma 

relação de “mão dupla”: o Estado protege a invenção concedendo ao inventor o direito de 

exploração exclusiva e este, o inventor, entrega para o Estado o segredo do seu invento ao 

requerer que a mesma seja protegia. Passado o tempo de exploração exclusiva, o segredo cai 

em domínio público e qualquer um pode produzir (COELHO, 2003). Os benefícios de tal 

proteção são evidentes: ganha o inventor, o Estado e, principalmente a sociedade. 

Desde a França revolucionária consignou-se que a patente não protege descoberta. 

Assim, nenhum processo que venha a utilizar algo que já exista na natureza poderia ser objeto 

de proteção eis que ausente um dos sustentáculos da patente que é a “atividade inventiva”. 

 

2.1 A Internacionalização da Proteção Patentária: principais Tratados Internacionais 

que regulamentam a propriedade intelectual 

 

No que concerne especificamente ao Direito Patentário, o sistema de patentes que 

atualmente vigora, em âmbito mundial, arrima-se nos seguintes diplomas internacionais: a 

Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial de 1883 – também conhecida 

como Convenção da União de Paris (CUP), válida atualmente com o texto revisado na 

Convenção de Estocolmo de 1967; o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (TCT); 

firmado em 1970; o Tratado de Budapeste de 1977; o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de 

Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS, sigla de Trade-Related 

Aspects of Intellectual Property Rights) de 1994 e; o Tratado sobre o Direito de Patentes 

(TDP), instituído em junho de 2000 e em vigor desde 28 de abril de 2005.  

Desde a Antiguidade, os povos procuram estreitar suas relações comerciais com o 

objetivo de aumentar a distribuição do seu produto, principalmente para participar das 

atividades mercantilistas. Neste sentido, preocupados em proteger a propriedade de seus 

produtos além das fronteiras dos seus próprios Estados e buscando respeito ao direito 

adquirido nos países originários, alguns Estados começaram a trocar idéias sobre o assunto até 

que em 1883, 11 dirigentes de Estado se reuniram em Paris para a aprovação de um texto 

10  Invenção é ato orignal do gênio humano. Toda vez que alguém projeta algo que desconhecia, estará 
produzindo uma invenção. A patenteabilidade de inenções e modelos de utilidade está sujeita aos seguintes 
requisitos: novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e não impedimento. (COELHO, 2003 p.86-87) 
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básico que congregasse a proteção internacional das patentes de invenção e das marcas.  

 Segundo Del Nero (1998), vejamos:  
a aquisição e a fruição da propriedade intelectual são condicionadas pelas várias 
formas de regulamentação postas pelo Estado e por organismos supra-estatais 
(tratados e convenções internacionais), sendo que estes fixam os princípios básicos, 
que devem ser seguidos e praticados apelo países que os reconhecem, aderindo a 
suas celebrações.  Cada Estado signatário deve compatibilizar sua legislação interna 
quanto à propriedade intelectual, na medida em que adere a um novo tratado 
internacional. (DEL NERO, p. 43).  
 

A Convenção da União de Paris (CUP), da qual o Brasil foi membro signatário, criada 

em 1883 foi o primeiro Sistema Mundial de Patentes.   Esta Convenção foi o primeiro tratado 

multilateral a regulamentar e universalizar a proteção da propriedade industrial. Segundo suas 

disposições o inventor poderia obter em um país que não o seu, direitos de propriedade 

industrial, exercendo-os plenamente e em igualdade de condições com os nacionais daquele 

país; estabeleceu-se um prazo para o solicitante se uma patente é requerida em um país 

signatário da Convenção, de doze meses para requerer a patente em qualquer outro país 

signatário (direito de prioridade); além de estabelecer que as patentes concedidas em 

diferentes países são independentes entre si, e, a patente é valida somente no território onde 

ela foi protegida (territorialidade). 

A Convenção de Paris pretendeu evitar o abuso do monopólio de patentes através de 

licenças não voluntárias, como também evitar a não exploração do invento obrigando o 

inventor que não explorou sua invenção, dentro de certo tempo, de conceder a licença a 

terceiros. 

 A Convenção também prevê que os signatários da convenção são obrigados a 

assegurar medidas contra a competição desleal.  Os países signatários devem criar meios de 

divulgação pública das patentes contendo o nome dos titulares das patentes concedidas e uma 

descrição dos inventos patenteados. 

 Em adição, a regulamentação encarece os produtos e sua tecnologia 

dificultando assim que os países em desenvolvimento se adequem tecnologicamente e possam 

competir em igualdade. Sobre a Convenção de Paris, Carlos Jorge Rossetto faz as seguintes 

argumentações negativas:  
A Convenção de Paris foi um acordo espúrio, com ganhadores e perdedodres certos. 
Os países com estrutura inventiva bem montada dominaram os mercados dos países 
que não estavam preparados cientificamente e tecnologicamente para competirem. 
[diga-se o Brasil] O monopólio eleva os preços e lucros e, por conseguinte, acelera a 
transferência de renda dos consumidores para os produtores.  (ROSSETTO, 1992, p. 
28) (grifo nosso). 
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O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (TCP) de 1970 (tendo sido 

emendado até 2001) é um tratado multilateral internacional que permite requerer a proteção 

patentária de uma invenção simultâneamente em vários países com o simples depósito de um 

único pedido.  Esse tratado é administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual 

(OMPI) que faz parte da ONU e tem como objetivo simplificar e tornar mais fácil e 

econômica a proteção das invenções quando a mesma objetivar sua validade internacional. O 

Brasil é signatário deste tratado. O tratado regulamenta em detalhes os requerimentos formais 

que devem ser seguidos para que se requeira uma patente perante o órgão competente.  

Depois de feito o pedido de patente, o PCT o encaminha aos países nos quais os inventores  

pretendem obter a patente.  

O requerimento internacional de patente é sujeito a uma busca internacional. A 

“busca” é feita por um dos escritórios do PCT e os resultados da busca, chamados de relatório 

de busca internacional listam todas as referências publicadas que podem afetar a patente 

pretendida. Também é gerada com a busca uma “opinião” se a invenção preenche os 

requisitos de patentabilidade. 

O Tratado de Budapeste de 1977 (alterado em 1980) regulamentou a propriedade 

intelectual referente aos microorganismos.  Apesar do termo microorganismo não ser definido 

no Tratado, somente microorganismos da natureza que são manipulados e alterados 

geneticamente podem ser objetos de patente.   As patentes e pedidos de patente precisam 

revelar o objeto da invenção de forma clara e suficientemente completa de forma a possibilitar 

que um técnico versado no assunto reproduza a invenção em questão.   

O Tratado também visou eliminar a multiplicidade do depósito de culturas. Assim, um 

depósito único em uma Autoridade Internacional de Depósito (AID) é suficiente para fins de 

procedimento em matéria de patente, perante todos os organismos oficiais de patente nos 

países signatários. 

O Brasil ainda não é signatário do Tratado de Budapeste. Em 1996, através da Lei nº 

9.279, o Brasil passou a admitir a patenteabilidade de microorganismos transgênicos.  

Outrossim, como o Brasil  não dispõe das IDAs, os requerentes brasileiros quando 

pretenderem buscar a proteção patentária no estrangeiro, têm que depositar o material 

biológico em instituições depositárias estrangeiras. 

 Nizete Araùjo - em sua Tese de doutorado da PUC Minas Gerais, intitulada 

Multilateralismo e Propriedade intelectual - apresenta um histórico de acontecimentos que 

culminaram com o TRIPS.  Afirma Araújo que no início dos anos 80, as partes contratantes 

do GATT estavam insatisfeitas com os avanços deste Tratado. Os países em desenvolvimento 
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reclamavam da necessidade de uma maior abertura comercial para seus produtos e de uma 

maior competividade; já os Estados Unidos reclamava da violação das patentes em todo o 

mundo; e por sua vez, o Japão e a Europa reclamavam contra o unilateralismo Americano.  

(ARAÚJO, 2010, p. 74-5) 

Toda essa insatisfação (confronto entre países produtores de patentes e os países que 

as consomem) gerou várias discussões durante as rodadas do GATT até que em 1994 na 

rodada do Uruguai,11 em sua Ata Final, criou-se a Organização Mundial do Comércio (OMC) 

e o documento internacional de proteção à proteção intelectual: o TRIPS. Neste sentido 

afirma Araújo: 
[O] TRIPS surgiu em um contexto de expansão do comércio internacional, de 
combate às práticas protecionistas e de transformação da sociedade industrial para a 
sociedade da informação com base no desenvolvimento tecnológico e científico, 
calcado no conhecimento que se transformou em um dos principais fatores de 
produção da nova economia mundial. (ARAÙJO, 2010, p. 73) 
 

Este Tratado é um acordo internacional administrado pela OMC, mais especificamente 

pela OMPI, criada em 1967, uma das agências das Organizações das Nações Unidas (ONU).  

O TRIPS é a uniformização das regras relativas à propriedade intelectual de maneira a 

assegurar uma proteção da propriedade intelectual satisfatória aos países membros. Tem com 

o objetivo, promover a inovação tecnológica e a transferência de tecnologia em benefício 

mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico levando ao bem-estar social e 

econômico e um equilíbrio entre direitos e obrigações. (WORLD TRADE ORGANIZATION, 

2002 Art. 7). 

O TRIPS tem os seguintes princípios: a) Proteção Mínima, segundo o qual os 

membros podem, mas não estão obrigados a prover em sua legislação, proteção mais ampla 

que a exigida no acordo, desde que as ampliações não contrariem as suas disposições; b) 

Tratamento Nacional, em que cada membro concede aos nacionais dos demais Membros, 

idêntico tratamento dispensado aos seus nacionais em relação à proteção da Propriedade 

Intelectual, salvo as exceções previstas em outros ajustes internacionais; c) Nação mais 

Favorecida, ou da Não Discriminização que estabelece que toda vantagem, favorecimento, 

11 Entre 1948 e 1994, o GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) forneceu as regras para o comércio 
internacional. Em 1985 o Conselho do GATT propiciou a abertura de uma nova rodada de negociações para 
discussão sobre as regras mundiais de comércio, sendo a primeira destas rodadas feitas no Uruguai. A Rodada do 
Uruguai se encerrou em 1994 em Marrocos. Na assinatura da Ata Final da Rodada do Uruguai foi criada a OMC. 
A OMC è uma organização multilateral de regulamentação das relações comerciais internacionais.  A partir da 
criação da OMC, as regras do comércio internacional se tornaram de responsabilidade deste único organismo. A 
OMC possui três órgãos de Conselho: 1) de mercadorias (GATT), 2) de serviços (GATS) e de propriedade 
intelectual (TRIPS). 
PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 04/2013, p.228 a 252 Out/2013 | www.pidcc.com.br 

                                                           



Marilene Gomes Durães | Mayra Thais Silva Andrade | Sanny Tognetti |241 

privilégio ou imunidade concedida por um Membro aos nacionais de qualquer outro país deve 

ser estendido aos nacionais dos demais Membros (WORLD TRADE ORGANIZATION, 

2002, Art. 4). 

O referido Tratado estabelece as regras mínimas para as várias regulamentações a 

respeito da propriedade intelectual.  Em nível internacional ele estabelece normas 

administrativas, processuais, civis, e penais para garantir o cumprimento dos padrões mínimos 

substantivos de proteção dos direitos de propriedade intelectual e também dos mecanismos 

para solucionar as controvérsias, das obrigações assumidas pelos membros da OMC, perante 

os demais membros. 

Um dos principais aspectos desse acordo é que ele parte do princípio de que os direitos 

de propriedade intelectual são direitos privados, direitos dos cidadãos, de indivíduos, de 

empresas e de associações. Portanto, esses mecanismos de proteção são destinados a que esses 

indivíduos possam exercer os seus direitos. O “TRIPS não cria regras novas em si, mas 

procede antes por remissão aos pactos internacionais preexistentes.” (LAMBERT, 2002, p. 

348). O acordo TRIPS é o mais importante instrumento multilateral para a globalização das 

leis de propriedade intelectual.  Os países membros da OMC são compulsoriamente levados a 

ratificar o TRIPS. Diferentemente de outros acordos de patentes, o TRIPS tem mecanismos 

poderosos para fazer valer suas regras aos países membros da OMC. Os países ratificadores 

do referido acordo podem, através de leis nacionais, determinarem quais tipos de inventos que 

não poderão ser objeto de patentes, mesmo que o invento preencha os requisitos de novo, 

inventivo e útil. 

Desta forma, o TRIPS elenca três exceções a regra básica de patenteabilidade, ou seja, 

invenções que não podem ser patenteadas: a) invenção contrária a ordem pública ou a 

moralidade, invenção perigosa à saúde e a vida do ser humano, do animal e plantas; ou que 

seja seriamente prejudicial ao meio ambiente; b) os métodos diagnósticos, terapêuticos e 

cirúrgicos para o tratamento dos seres humanos e animais e; c) plantas e animais, exceto 

microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas e animais, 

excetuando os processos não biológicos e microbiológicos. 

Como exemplo, uma planta recém descoberta ou um animal não podem ser 

patenteados. Mas se a planta for modificada geneticamente ou passar pelo processo de 

mutação, ela poderá ser patenteada. É que neste caso, isso seria semelhante a patentear um 

processo, ou um programa de computador onde o geneticista não criou nenhuma das partes da 

planta, mas combinou as partes criando um critério de novidade. 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 04/2013, p.228 a 252 Out/2013 | www.pidcc.com.br 



O HISTÓRICO CONTROVERSO DA PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL E SEU IMPACTO SOBRE O DESENVOLVIMENTO 
NACIONAL: ASPECTOS DA DESIGUALDADE ENTRE OS PAÍSES DO EIXO NORTE/SUL 
ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 

242 

Apesar dos vários pontos positivos de se ter um sistema internacional de 

regulamentação de patentes, que potencialmente pode gerar riquezas e desenvolvimento 

tecnológico, o que se percebe é que quanto mais desenvolvido um país mais preparado ele 

está para o desenvolvimento de novos produtos e obtenção de patentes. Percebe-se claramente 

que normalmente, primeiro, os países se industrializam para somente depois se 

regulamentarem.  

Mas este não foi o comportamento da maioria dos países em desenvolvimento12 que 

por pressões dos países desenvolvidos como EUA, Japão e pela Comunidade Européia se 

viram forçados a regulamentar a propriedade intelectual sem antes entenderem as 

consequência dos termos do acordo e sem estarem preparados para concorrer com os países 

que já possuiam meios eficazes para a corrida tecnológica. Os países em desenvolvimento 

precisavam e ainda precisam de transferência de tecnologia, e não de proteção para patentes. 

Um exemplo claro da perversidade desta regulamentação tem-se o que ocorreu no 

campo da indústria farmacêutica.  Com a epidemia da AIDS e a falta de acesso da população 

aos medicamentos, os países membros perceberam a necessidade de flexibilizar as regras do 

Acordo (direito a vida x direito à propriedade). 

Claramente, a pressão de regulamentação vinda dos países desenvolvidos tem, 

primeiramente, o objetivo de proteger as próprias invenções de piratarias e de segurar um 

preço alto pela invenção (o que para eles é a retribuição pecuniária pelo investimento na 

invenção) e segundo, de não deixar que os países em desenvolvimento estejam num patamar 

tecnológico de explorarem os próprios recursos minerais e naturais. É numa corrida contra o 

tempo, patentear tudo que os países detentores de recursos naturais e minerais têm 

(normalmente os países em desenvolvimento) antes que eles estejam prontos para desenvolver 

as tecnologias necessárias à exploração de seus próprios recursos.  É uma realidade a falta de 

capacidade dos países em desenvolvimento de competir com os preços das tecnologias, dos 

produtos e dos serviços dos países desenvolvidos. 

O último acordo aqui analisado é o Tratado de Direito de Patentes (TDP). Este foi 

adotado pela OMPI em junho de 2000, mas somente entrou em vigor em 2005. O TDP é um 

produto de vários anos de negociações multilaterais entre certos Estados com o intuito de 

harmonizar o sistema global de patentes.  O TDP não harmoniza o direito substantivo, mas 

apenas alguns procedimentos de requerimento de patentes com o objetivo de reduzir ou 

12 Uma das exceções a essa afirmação é a China que não reconhece a proteção de patentes, para alguns produtos 
e processos estratégicos ao seu desenvolvimento.  
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eliminar as formalidades que podem causar a perda de certos direitos.  Este tratado simplifica 

e harmoniza procedimentos nacionais e internacionais. 
 

3 HISTÓRICO DA PROTEÇÃO PATENTÁRIA NO BRASIL  

 

Há que se fazer um registro sobre o histórico da legislação sobre as atividades 

industriais e, especialmente as patentes no Brasil. Em 1809 foi expedido um Alvará oficial do 

Governo de Dom João VI que objetivava ao desenvolvimento nas áreas industriais para 

movimentar a economia concedendo privilégios de monopólio aos seus inventores por 

quatorze anos (BARBOSA, 2003). Em 1824 os inventores tiveram direito à propriedade sobre 

seus inventos e produções. Nos anos de 1830 promulgou-se a Lei de concessão dos 

Privilégios Industriais e seus Direitos decorrentes. No ano de 1882 teve início a Nova Lei de 

Patentes nº 3.129 que concedeu vantagens também às patentes estrangeiras. Já no século XX, 

em 1945 institui-se lei geral sobre Propriedade Industrial, o Código de Propriedade Industrial, 

promulgado através do Decreto Lei 7.903; seguidos a isso nos ditames da política de proteção 

às invenções para estimular a expansão industrial, comercial e econômica do país, houve a 

criação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) pela Lei 5.648/70, responsável 

por gerir e aperfeiçoar o sistema brasileiro de garantias e concessões de direitos relacionados 

à propriedade intelectual através dos registros e demais serviços que objetivam auxiliar 

pesquisadores e empreendedores como coibir cláusulas abusivas nos contratos entre empresas 

brasileiras e estrangeiras (BARBOSA, 2003). 

Em 1971 um Novo Código de Propriedade Industrial foi promulgado com 

características que semelhantes ao regime internacional que se desenhara nos países desde a 

Convenção de Paris de 1883 (LAMBERT, 2002). Pretendeu-se com este novo código maior 

proteção ao desenvolvimento econômico brasileiro, assim, houve restrições a determinados 

setores como ligas metálicas, alimentícios, farmacêuticos e microrganismos; patenteavam-se 

invenções por até 15 anos de exclusividade, com devido depósito do pedido junto ao INPI; as 

patentes deveriam ser exploradas no Brasil sob pena de cassação da licença. 

As repercussões dessa legislação para os países centrais como os Estados Unidos da 

América não foram positivas, ao contrário, o Brasil sofreu pressões por parte desse país para 

readequar a legislação nacional aos ditames do comércio internacional que visivelmente 

beneficiava os países que exportavam recursos tecnológicos (LAMBERT, 2002).  Em 1975 

passou a vigorar definitivamente no Brasil a Convenção da União de Paris e neste mesmo ano 

o Brasil. 
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Os países centrais, ou “desenvolvidos”, que possuem maior capacidade de 

desenvolvimento tecnológico e industrial no mundo, devido aos seus recursos financeiros 

positivos, exigiram que as legislações nacionais se adequassem às suas condições mais rígidas 

de proteção à propriedade intelectual e industrial. Assim, para que aqueles Estados 

mantivessem os fluxos de tecnologia praticamente sob sua supervisão e domínio definiram 

que as legislações sobre a referida matéria tornassem mais rigorosas, uma atitude que 

beneficia em muito os países que já consolidaram suas economias sobre um parque industrial 

e tecnológico desenvolvido por apropriação de invenções de países em desenvolvimento que 

não possuíam legislações que garantissem maior proteção às patentes ou tiveram suas 

legislações desrespeitadas pelos países desenvolvidos. 

Neste sentido afirma o autor Jean-Marie Lambert (2002): 
As nações inteligentes dão o mencionado passo [proteção às patentes] quando em 
consciência contábil, constatam que têm mais a vender que a comprar, percebendo, 
portanto, uma relação ‘custo X benefício’ favorável ao reconhecimento mútuo de 
direitos patentários. (...) Os países desenvolvidos mostram invariavelmente uma 
cautela extrema, aderindo paulatinamente às políticas de reconhecimento de 
privilégios, depois de consolidar suas próprias indústrias e de dominar as tecnologias 
sensíveis. (LAMBERT, 2002, p. 245). 

 

Não apenas os EUA pressionaram o governo brasileiro para que fosse elaborada uma 

lei mais rígida bem como multinacionais e grandes corporações exigiam nova regulamentação 

sobre patentes e demais direitos sobre a propriedade intelectual e industrial para continuarem 

a investir recursos no Brasil. Ressalta-se que tais proteções equivalem a garantir monopólio 

aos países que já possuem a tecnologia e pretendem difundi-la no mercado global e, 

principalmente, nos países dependes de importação desses produtos de alto valor agregado. 

Um marco sobre o desconforto dos EUA sobre a política de propriedade intelectual-

industrial foram os processos movidos contra o Brasil no âmbito do GATT13 com 

fundamentação na Trade Act de 1974 normas sobre comércio nos EUA e a Super 301 

(LAMBERT, 2002) que impunham sanções ao Brasil e a outros países cujas leis não eram 

“aptas” a legislação dominante nas transações de comércio mundial. Apesar de o Brasil ter 

respondido a essas ações com medidas para averiguações da legalidade dos atos norte-

americanos no âmbito do GATT tem-se que o governo Collor cedeu às imposições dos EUA e 

além de retirar as queixas contra os EUA encomendou a Organização Mundial de Propriedade 

Intelectual (OMPI) a redação de uma nova legislação de patentes. Tudo isso para que o Brasil 

13 Acordo Geral de Tarifas e Comércio (1947) criado para favorecer o livre comércio entre os países 
promovendo normas internacionais (foi substituído pela Organização Mundial do Comércio – OMC –em 1995). 
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tivesse uma visibilidade positiva no comércio internacional objetivando receber maiores 

recursos econômicos e financeiros dos países centrais. 

Tal medida representou um descompasso com os princípios constitucionais pautados 

na democracia, promoção ao desenvolvimento do Brasil e outros já então consagrado na 

Constituição da República de 1988. Deste modo, analisa tal “importação de lei” Jean-Marie 

(2002), veja-se: 
Firmava-se, naquela hora, um acordo informal, imperceptível para o grande público, 
mas que ganharia visibilidade em 1991, quando o governo brasileiro enviou ao 
Congresso a nova Lei de Patentes...traduzida diretamente do inglês. Assim, uma lei 
redigida em inglês na OMPI foi traduzida em português e apresentada ao Congresso 
pelo executivo para votação. (...) Estamos na véspera de uma barganha internacional 
decisiva, e uma alta autoridade encarregada de realizar a negociação em questão, 
enfraquece a posição brasileira, tornando pública a determinação de ceder tudo sem 
pedir nada em contrapartida! (LAMBERT, 2002, p. 249). 

 

Assim, em meio às pressões externas e em regime de urgência de tramitação no 

âmbito do poder legislativo, foi promulgada a atual lei nº 9.279/96 que regula os direitos e 

obrigações relativos à propriedade industrial. Este resultado permitido pelo governo brasileiro 

(Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso) promoveu o engessamento legal de qualquer 

possibilidade de iniciativa nacional autônoma por décadas no Brasil (LAMBERT, 2002) 

sendo os ditames da política nacional de desenvolvimento tecnológico. Tratou-se sobre a 

circulação e transferência de tecnologias reduzindo a capacidade de transações comerciais do 

Brasil.  

O Brasil passa por um momento em que se deve (re)pensar seu regime de propriedade 

intelectual e seus sistemas de regulações e procedimentos, pois as negociações globais 

necessitam de mecanismos adequados à nova realidade, mais objetiva, pragmática, célere, 

sustentável e garantidora de direitos e obrigações por partes dos atores envolvidos, nos 

procedimentos de criação, licença e transferência dos produtos.  

Os reflexos da atuação jurídica nos procedimentos de inovação brasileira repercutem 

não somente no comércio e na economia (interna e externa) bem como favorece o aumento do 

nível dos empregos gerados em função das invenções aqui criadas e que após os 

procedimentos legais e formais alcançam o dinamismo dos mercados. É preciso destacar que 

ainda hoje, no Brasil, se pagam royalties por inovações que já estão em domínio público e que 

por isto não haveria que se falar em pagamento de royalties. Tal situação nos leva ao 

questionamento sobre a fiscalização, gestão e observação dos regimes internacionais de 

Propriedade Intelectual em razão dos Direitos e obrigações ali presentes e devem ser seguidos 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 04/2013, p.228 a 252 Out/2013 | www.pidcc.com.br 



O HISTÓRICO CONTROVERSO DA PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL E SEU IMPACTO SOBRE O DESENVOLVIMENTO 
NACIONAL: ASPECTOS DA DESIGUALDADE ENTRE OS PAÍSES DO EIXO NORTE/SUL 
ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 

246 

tanto por parte dos inventores quanto por parte dos exploradores das novas tecnologias sejam 

eles de entes privados, públicos, nacionais e internacionais. 

Há atualmente discussões sobre possibilidade de revisão da legislação sobre 

propriedade industrial brasileira para que o país saia da posição de importador de tecnologias 

e consiga promover uma política tecnológica inclusiva que abranja não somente os 

seguimentos de empresas e indústrias bem como das pesquisas acadêmicas e científicas.  
  

4 O IMPACTO DO ATUAL SISTEMA DE  PROTEÇAO INTERNACIONAL E 

INTERNA ÀS PATENTES SOBRE O DESENVOLVIMENTO NACIONAL 

 

 O discurso vigente no Brasil, há tempos, é o de que esse é o “país do futuro”. Ocorre 

que um dos pilares capazes de projetá-lo a um lugar de destaque na economia internacional é 

justamente o do desenvolvimento tecnológico. Sem tecnologia de ponta o país está fadado a 

ser um eterno consumidor dos produtos provenientes dos países do centro perpetuando-se na 

condição de país de economia periférica. Para subsidiar essa afirmativa devem-se considerar 

os seguintes aspectos: a balança comercial brasileira; a ausência de incentivo à pesquisas que 

se reflete no baixo pedido de reconhecimento de patentes junto ao INPI; a questão da 

biopirataria que expropria a riqueza nacional e a desconstrução do instituto da patente por 

países e organizações internacionais. 

 No que se refere à observância da Balança Comercial Brasileira, pela perspectiva 

técnica tem-se que: 
Balança comercial em sentido estrito é a diferença entre o valor de exportações e 
importações de um país. A balança comercial não usa como referência quantidades 
dos produtos que entram e saem do país, mas sim seus valores, isto é, o valor 
conseguido com as vendas (exportações) menos o valor gasto nas compras 
(importações) de um país. A intenção é que sempre haja um lucro, ou seja, que o 
valor das exportações sejam maiores do que os da importações. Nesse caso, houve 
um superávit. Caso ocorra o contrário, as importações tenham tido valor maior que 
as exportações, é dito que houve um déficit. (BALANÇA COMERCIAL, Internet).  
14 
  

 Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no 

ano de 2012 os três principais produtos exportados pelo Brasil foram o minério de ferro; 

petróleo e combustíveis; soja e derivados. Integram a lista dos dez principais países 

importadores os Estados Unidos, a China, a Alemanha, Japão, França, Reino Unido, Países 

Baixos, Itália e Coréia do Sul. 

14 Conferir mais em: <http://balanca-comercial.info/mos/view/Conceito/>.  
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Ainda de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

lideram a lista das importações os seguintes produtos: combustíveis e lubrificantes; 

equipamentos mecânicos; equipamentos elétricos e eletrônicos; automóveis e partes; químicos 

orgânicos e inorgânicos. Os principais países fornecedores de mercados fornecedores de 

produtos ao Brasil são: Ásia, a União Européia, América Latina e Caribe, Mercosul, Estados 

Unidos, etc. Assim, vejamos: 
Na comparação com 2011, as vendas de produtos básicos recuaram 7,4%, as de 
semimanufaturados, 8,3% e os manufaturados, 1,7%. O grupo de produtos 
industrializados respondeu por 51,0% do total exportado pelo Brasil em 2012.  
Do lado da importação, as compras de matérias-primas e intermediários 
representaram 44,7% da pauta total, e as de bens de capital, 21,8%, demonstrando 
que a pauta brasileira de importação é fortemente vinculada a bens direcionados à 
atividade produtiva. As importações de bens de consumo representaram 17,6% e as 
de combustíveis e lubrificantes, 15,8%. Sobre 2011, destaque para a categoria de 
bens de capital que apresentou crescimento de 1,5%. As demais apresentaram as 
seguintes reduções: combustíveis e lubrificantes (-2,4%), matérias-primas e 
intermediários (-2,2%) e bens de consumo (-1,8%). (BRASIL, MINISTÉRIO DA 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO, internet). 

 

Analisando os dados supracitados, verifica-se que a balança comercial brasileira é 

composta pela exportação de produtos primários com pouco ou nenhum valor agregado e a 

importação de produtos industrializados, cujo valor agregado é consideravelmente superior se 

comparado com os produtos exportados. 

Sobre a ausência de incentivo às pesquisas, percebe-se seu reflexo sobre o baixo 

número de reconhecimento de patentes no Instituto Nacional de Proteção à Propriedade 

Industrial - INPI,  no ano de 2011, o número de pedidos  de patentes depositadas no Brasil por  

não residentes  totalizou 24.001 dos quais 3.076 foram efetivamente concedidas   somando-se  

1.057  dos Estados Unidos, 525 da Alemanha,  246 do Japão, 239 da França, 150  da Suíça,   

150 da Holanda,  139 da Itália. Em contrapartida, foram depositados 7.764 pedidos de 

reconhecimento de pedidos de patentes por residentes no Brasil, dos quais foram concedidas 

patentes15.  

Os números demonstram o baixo investimento em pesquisas. Um país que não investe 

em pesquisa não desenvolve a usa tecnologia e transformam-se em um mero consumidor da 

tecnologia produzida pelos países desenvolvidos que, cada vez mais se preocupam em 

conceder à propriedade intelectual como uma espécie de “salvo conduto” para que ela possa 

circular livremente e garantir a voracidade do capitalismo. 

15 Ver mais em: <http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/estatisticas>. 
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Aliado a isso o Brasil amarga outro grande problema que é a biopirataria que nada 

mais é que a expropriação do conhecimento brasileiro tradicional e que encontra nos 

indígenas a sua maior expressão ou, nas palavras de Gomes (2007): 
 
A biopirataria pode ser conceituada como a exploração, manipulação, exportação de 
recursos biológicos, com fins comerciais, em contrariedade às normas da Convenção 
sobre Diversidade Biológica, de 1992, promulgada pelo Decreto nº 2.519, de 
16.03.1998.(GOMES, 2007, p. 27). 

Faria (2013), ensina que: 
O conceito de biopirataria surgiu em 1992 com a “Convenção Sobre Diversidade 
Biológica” apresentada na Eco92. Desde então, a biopirataria vem sendo tema de 
infindáveis discussões sobre a apropriação indébita por parte de grandes laboratórios 
farmacêuticos internacionais dos conhecimentos adquiridos por povos indígenas, 
quilombolas e outros, acerca das propriedades terapêuticas ou comerciais de 
produtos da fauna e da flora de diversos países, ou de seus princípios ativos 
utilizados para a confecção de medicamentos. (FARIA, 2013, internet). 

 

 A Revista IstoÉ n º 1773 publicada  no ano de 2003 alertou para o problema da 

biopirataria no Brasil trazendo dados importantes, veja-se: 
 
(...) O País amarga um prejuízo diário de US$ 16 milhões com a biopirataria, 
segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama). Há casos emblemáticos como o pau-brasil, a seringueira ou a 
fruta do bibiri, registrada pelo laboratório canadense Biolink, apesar de usada há 
gerações como anticoncepcional pelos índios uapixanas, de Rondônia. Uma empresa 
japonesa deixou mais evidente essa vulnerabilidade ao registrar como seus os nomes 
de frutas nacionais típicas como cupuaçu e acerola. O caso mais famoso, porém, é o 
do professor da faculdade de medicina de Ribeirão Preto, Sérgio Ferreira, que 
descobriu no veneno da jararaca uma substância capaz de controlar a pressão 
arterial. Sem dinheiro para tocar as pesquisas, ele aceitou uma parceria com o 
laboratório americano Bristol-Myers Squibb. Em troca de recursos, a empresa 
registrou a patente do princípio ativo Captopril, um mercado que gera US$ 2,5 
milhões ao ano em royalties, e o Brasil também tem que pagar. 
 
O interesse dos estrangeiros é tanto que há 20 anos uma indústria suíça controla a 
Pentapharm, um dos mais importantes serpentários do País, localizado em 
Uberlândia, Minas Gerais. Ali se criam em cativeiro as cobras jararacuçus, uma 
espécie do grupo das jararacas. Toda a produção de veneno segue para a Suíça, que 
o transforma num medicamento anticoagulante. Para espanto dos desavisados, o 
negócio é legal e tem permissão de todos os órgãos governamentais para exportar o 
veneno das cobras tupiniquins. (REVISTA IstoÉ, internet).  
 

 Vários são os casos, como citados acima, nos quais empresas estrangeiras tentam se 

apropriar da riqueza proveniente da biodiversidade brasileira. Ficou famoso o caso da 

empresa japonesa Asahi Foods que registrou como marca os nomes das frutas açaí, acerola e 

cupuaçu e ainda tentou registrar uma patente do processo produtivo do cupulate, dando 

origem ao que ficou conhecido como “caso cupulate”: 
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Portanto, no caso da Asashi (sic) Foods houve o registro da marca cupuaçu, e 
também solicitação de uma patente que envolvia o processo de fabricação do 
chocolate, a partir do cupuaçu, denominado “cupulate”, não considerando que o 
processo de fabricação já havia sido solicitado pela Embrapa, junto ao INPI, em 
1996, desconsiderando totalmente o fato do uso tradicional pelos povos da 
Amazônia. (DURAN, 2011, p. 96). 
 

O registro de frutas, originárias ou amplamente cultivadas no Brasil, causaram 

transtornos a empresários que atuam no comércio exterior, exportando a polpa das mesmas e 

acarretando ao Brasil o ônus de revogar esses registros em países como o Japão e na União 

Europeia. Apenas a propriedade terapêutica de plantas e insetos que somente são encontrados 

no Brasil.  

Várias são plantas retiradas da flora brasileira que tiveram o uso medicinal ou 

simplesmente comercial, apropriado por empresas estrangeiras que, após isolar a propriedade 

terapêutica das mesmas ou o seu princípio ativo, vendem-nas para o povo brasileiro, à custa 

do pagamento de royaltes, e ainda demandam junto ao INPI a concessão de patentes sobre o 

objeto de apropriação da riqueza nacional. Alguns exemplos dessa prática expropriatória, 

segundo dados do Instituto de Propriedade Industrial do Paraná são a ANDIROBA (Carapa 

guianensis Aubl), usada pelos povos da Amazônia como repelente de insetos, contra febre e 

como cicatrizante. A empresa Rocher Yves Vegetale registrou nos EUA, Europa e Japão a 

patente sobre a produção de cosméticos ou remédios que usem o seu extrato; COPAÍBA 

(Copaifera sp): É considerado o antibiótico das matas. Tem propriedades expectorantes, 

desinfetantes e estimulantes. A empresa Technico-flor S/A registrou patente mundial sobre 

cosméticos ou alimentos que utilizem a planta; BIBIRI (Ocotea rodiei) em que se extrai a 

rupununina, substância patenteada pela Inglaterra para ser usada como anticoncepcional. O 

laboratório canadense Biolink registrou seu princípio ativo, empregado em medicamentos 

para Aids. 

Ainda de acordo com o Instituto de tecnologia do Paraná, com a fauna brasileira não é 

diferente. Vários são os insetos cuja incidência se dá de forma localizada no Brasil, que 

integram a lista da biopirataria, como a JARARACA ILHÔA (Bothrops insularis), que só 

existe na ilha da Queimada Grande, no litoral Sul de São Paulo, é considerada exótica e 

desperta interesse em colecionadores do mundo todo pela sua beleza e pelo poder de seu 

veneno, muito mais letal do que o das outras espécies de jararaca. Há dois anos, alguns 

exemplares da serpente foram encontrados à venda num mercado de animais em Amsterdã e o 

SAPO (Epipedobetes tricolor) que vive nas árvores da Amazônia possui uma toxina 

analgésica 200 vezes mais potente do que a morfina. O laboratório americano Abbott 

sintetizou a substância e vende a droga. Neste sentido, observam-se os dados: 
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Segundo o relatório final da CPI do tráfico de animais silvestres, divulgado no mês 
de fevereiro de 2003, a ilicitude desse comércio movimenta cerca de US$ 10 bilhões 
por ano no mundo, dos quais US$ 500 milhões giram em torno do mercado de 
hipertensivos, cujo princípio ativo é obtido do veneno de serpentes brasileiras como 
a jararaca (um grama do veneno vale US$ 433,70). 
 
A extensão territorial do Brasil, que dificulta a fiscalização dos órgãos e agências 
governamentais, a facilidade de transporte (tubos de PVC, maletas, caixas térmicas, 
meias, cinturões) de insetos (aranhas, borboletas), ovos e pequenos animais (sapos, 
pássaros, cobras), o vasto número de pesquisadores na região amazônica, sem um 
efetivo controle ou cadastro de atividades, são fatores que ampliam a ofensividade 
da biopirataria. (GOMES, 2007, p.27) 

 

Fato é que, todos os anos, milhares de produtos provenientes da flora e fauna 

brasileiros são subtraídos do território nacional. Através de pesquisas, laboratórios 

estrangeiros estão se apropriando do conhecimento tradicional e transformando em renda o 

que para o povo brasileiro, durante séculos, era apenas, “conhecimento tradicional”. Tal 

realidade mostra-se alarmante e precisa ser mudada no cenário brasileiro tanto por ações de 

gestão administrativa dos governos como por legislações capazes de prevenir e proteger o país 

e impulsionar suas atividades de inovação nacionais. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao levar o assunto da propriedade intelectual para a esfera da OMC, estabeleceu-se 

mundialmente mais um golpe nas economias dos países emergentes. Doravante, qualquer país 

que violar o acordo, poderá ter instaurado contra si os procedimentos de solução de 

controvérsias. Essa parece ser uma consequência natural se se analisar a questão sobre a 

lógica da LEI, mas, não é. Os países detentores de tecnologia piratearam durante longos anos 

o conhecimento produzido mundialmente. Desrespeitaram e protelaram por anos a adesão aos 

tratados internacionais, pois precisavam desenvolver a tecnologia interna para, depois,  

buscar, na esfera internacional, a proteção da qual necessitavam.  Uma vez detentores de 

tecnologia é hora de usar da lei para “enquadrar” os países que da mesma não dispõe e, para 

isso, nada melhor que a lei. 

O fato é que, se a biotecnologia é o instrumental dessa nova era, os países 

desenvolvidos vão usar de todas as manobras para garantir o uso e a proteção da mesma. A 

biotecnologia clama por modificações no instituto da patente. É preciso forçar as regras e 
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estabelecer proteção para as descobertas. Lado outro, repassar ao Estado o segredo do 

procedimento é estabelecer proteção por prazo determinado. 

A invenção não mais é o requisito para a patente de determinado procedimento. 

Assim, os medicamentos obtidos tendo por base as plantas ou insetos provenientes dos países 

em vias de desenvolvimento ganharam proteção patentária em vários países. As empresas 

estrangeiras, por força dos tratados internacionais, gozam agora, de proteção patentária dentro 

do próprio território brasileiro. A operação é simples: extraem ilegalmente as riquezas 

provenientes da biodiversidade brasileira, submetem às mais diversas pesquisas, isolam a 

propriedade terapêutica e depois nos vendem a custos extremamente altos.  

Assim como ocorreu na época da investida das metrópoles contra as colônias através 

das grandes navegações que propiciou o imperialismo, mais uma vez estas se veem 

colonizadas: a expropriação atual é do minério de ferro, da fauna e flora dos países que 

possuem uma biodiversidade.  

Para transformar tal realidade, é necessário haver esforços consistentes como equipar 

autarquias federais voltadas para a proteção do ecossistema nacional, a edição de leis para 

coibir a biopirataria para que as práticas abusivas sejam coibidas e, ainda, ressaltar as 

pesquisas brasileiras e os esforços pela inovação tecnológica.  
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