
 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 
 

Bem-vindos! Estamos extremamente contentes que vocês irão simular conosco 

esse tema de Tamanha relevância e significância na XVII edição do Fórum FAAP. A 

partir do tema “Os desafios da pirataria na propriedade intelectual” é esperado progredir 

na proteção à propriedade intelectual, no que tange os direitos de cada um sobre seu 

trabalho, na expectativa de se promover maior justiça. Além disso, deve-se atentar-se à 

segurança de todos os envolvidos no processo, evitando possíveis danos morais e/ou 

relacionados a saúde. Desse modo, pedimos bastante atenção e dedicação com uma 

problemática tão delicada que é a pirataria na atualidade, além de desejarmos uma ótima 

experiência a vocês!  

A mesa diretora será constituída de três alunos que atualmente cursam o terceiro 

semestre de Relações Internacionais, sendo eles Yasmin Rosa, Isadora Pellegrini e 

Felipe Bittencourt. Apesar do histórico de simulações ser vasto e divergente entre os 

três diretores, eles participaram em comum da edição passada do Fórum, exercendo as 

funções de staffs acadêmico e estrutural. Por fim, o objetivo do Guia de Estudos em 

questão é auxiliar e colaborar para que todos tenham um certo panorama de como 

funciona o tema e o comitê no geral, contribuindo para avanços nos estudos posteriores 

a leitura do guia.  

Agradecemos mais uma vez pela participação!  

 

  

  



 

 

 

HISTÓRICO DO COMITÊ 

 

A Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual, reconhecida de 

forma mais abreviada como OMPI, 

caracteriza-se por fazer parte do corpo 

das 16 agências especializadas da ONU, 

elaborada em 1967 e com sede na 

cidade de Genebra, Suíça. Visando a 

segurança primordial da propriedade 

intelectual no globo, por meio da 

cooperação entre Estados, a agência 

concretizou-se firmemente após 

conceitos que foram aprimorados ao 

longo da história, como a questão dos 

direitos autorais, por exemplo. A 

importância do tema foi reconhecida, de 

fato, na Convenção de Paris para a 

Proteção da Propriedade Industrial, em 

1883, e na Convenção de Berna para a 

proteção da literatura e trabalhos 

artísticos, em 1886, sendo ambos os 

tratados administrados pela OMPI.  

Atualmente, o comitê da ONU 

trata “propriedade intelectual” como a 

“soma dos direitos relativos às obras 

literárias, artísticas e científicas, às 

interpretações dos artistas intérpretes e 

às execuções dos artistas executantes, 

aos fonogramas e às emissões de 

radiodifusão, às invenções em todos os 

domínios da atividade humana, às 

descobertas científicas, aos desenhos e 

modelos industriais, às marcas 

industriais, comerciais e de serviço, 

bem como às firmas comerciais e 

denominações comerciais, à proteção 

contra a concorrência desleal e todos os 

outros direitos inerentes à atividade  

intelectual nos domínios industrial, 

científico, literário e artístico”. Com 

efeito, os direitos de propriedade 

intelectual compreendem tamanha 

naturalidade assim como quaisquer 

outras propriedades. Tais 

consentimentos concedem a 

possibilidade de criadores, proprietários 

de patentes e marcas comerciais ou 

direitos autorais se beneficiarem de seus 

próprios trabalhos ou investimentos em 

uma criação. Esses direitos estão 

descritos no artigo 27 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, 

contendo o próprio direito de se 

beneficiar da proteção da moral e 

interesses materiais resultantes de 

autoria de trabalhos científicos, 

literários ou produções artísticas.  

Ao longo dos anos, após a 

criação da organização, a proteção 

internacional vem atuando justamente 

como um estímulo à criatividade 

humana, não concedendo, tecnicamente, 

limites a ciência e a tecnologia, além de 

enriquecer primordialmente o mundo da 

literatura e das artes. Ao fornecer um 

ambiente estável e seguro para produtos 

de marketing protegidos por meio da 

propriedade intelectual, o fator também 

acaba dando gás ao comércio 

internacional. A OMPI trabalha em 

estreita colaboração com seus Estados-

Membros e outros constituintes, visando 

garantir um sistema de propriedade 

intelectual contínua a ser uma flexível e 

adaptável ferramenta para prosperar e 

assegurar o bem-estar, criado 



 

visivelmente para ajudar a enaltecer o 

completo potencial de obras criadas 

para gerações presentes e futuras. Toda 

a atividade do órgão se resume ao bom 

funcionamento da propriedade 

intelectual, ou seja, para que as pessoas 

em todos os lugares possam se 

beneficiar, o sistema internacional dessa 

inteligência precisa também ser 

eficiente. Ele precisa estar acessível e, 

portanto, precisando de um conjunto de 

regras acordadas internacionalmente, 

que equilibram os interesses daqueles 

que produzem e que consomem os 

frutos de inovação e criatividade, e isso 

acaba indo ao encontro do que 

impulsiona todo o trabalho da OMPI.  

Os estados-membros e 

organizações não governamentais 

caracterizam as organizações que se 

reúnem regularmente nos comitês da 

Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual sobre direitos autorais; no 

direito de patentes; no lei de marcas, 

desenhos industriais e indicações 

geográficas; e em genética recursos, 

conhecimentos tradicionais e expressões 

culturais tradicionais (folclore). O 

objetivo em questão, dentro de tais 

reuniões, se dá pela negociação das 

mudanças e novas regras necessárias 

para garantir que o Sistema 

Internacional de Propriedade Intelectual 

(PI) continue trabalhando efetivamente 

para apoiar a inovação e a criatividade. 

A equipe de especialistas multilíngues 

do secretariado da OMPI em Genebra, 

atualmente, os apoia nesse trabalho. 

Organização auxilia os países 

em desenvolvimento a construir a 

capacidade  de uso da propriedade, 

fornecendo conselhos sobre integrar 

políticas de inovação e PI em estratégias 

nacionais de desenvolvimento, e 

elaboração de quadros legislativos 

equilibrados. Também existem 

colaborações nas áreas de atualização de 

patentes e marcas registradas, além dos 

sistemas de processamento e a 

construção das propriedades intelectuais 

compatíveis com as habilidades de seu 

povo. Um exemplo se constituiria pelos 

projetos que a OMPI possui no Panamá, 

nos Estados Unidos, República da 

Tanzânia, Tailândia e Uganda, que está 

ajudando, em pequena escala, 

agricultores a usarem estratégias de 

marca – como marcas registradas, 

certificação de marcas e indicações 

geográficas – para aumentar as receitas 

que os próprios poderiam ganhar com 

produtos locais de alta qualidade. Um 

projeto em Zanzibar também visa 

promover a cultura comercial – cravo –

  e restabelecer Zanzibar como líder 

exportador do tempero.  

Geralmente, os temas que 

envolvem a propriedade intelectual são 

obscurecidos por argumentos 

polêmicos. Os tomadores de decisão 

precisam de estatísticas confiáveis de 

análises objetivas, a fim de avaliar o 

real impacto das políticas relacionadas à 

PI nas tendências comerciais, 

econômicas ou tecnológicas. 

Certamente, esse é o papel que a 

Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual tende a exercer nos dias 

atuais, visto que está em uma posição 

única para produzir estudos empíricos, 



 

dados, relatórios e estatísticas, 

concedendo a formuladores de políticas 

e líderes empresariais, informações 

necessárias para tomar decisões 

baseadas em evidências sobre como eles 

usam a inteligência em questão.  

 

HISTÓRICO DO PROBLEMA 

 

A propriedade intelectual, em 

sua origem, compreende os direitos 

legais resultantes de atividades nos 

campos industrial, científico, literário e 

artístico. Os países, historicamente, 

elaboraram leis para proteger essa 

vertente por duas razões principais: dar 

expressão concreta à moral e aos 

direitos econômicos dos criadores em 

suas invenções, além de garantias do 

público no acesso a essas criações.  

A segunda é promover, como 

um ato deliberado da política do 

governo, a criatividade,  a divulgação e 

aplicação dos seus resultados e 

incentivar o comércio justo, que 

contribua para o desenvolvimento 

econômico e social. Entretanto, a 

pirataria, atividade de cunho 

primordialmente ilegal em variadas 

ocasiões, é classificada nessa temática 

como a reprodução total ou parcial do 

trabalho do outro com o objetivo de 

obter lucro direto ou indireto sem 

autorização expressa do  

autor, do intérprete ou de seu 

representante. Toda a legislação vigente 

relacionada à propriedade frisa 

justamente o oposto, entendendo essa 

prática ilícita como um desafio que 

perdura até os dias atuais, 

principalmente. 

É necessário, através da 

cooperação internacional, combater a 

atividade pirata à medida que se proteja 

a criação, a disseminação, o uso e a 

proteção de obras da mente humana 

para fins econômicos, culturais e 

sociais, visando também o progresso de 

toda a humanidade. A contribuição para 

que, em um mundo onde o acesso à 

internet e, por conseguinte, à 

informação é tão facilitado, tudo seja 

regulamentado e fiscalizado entendendo 

os próprios prejuízos que a pirataria traz 

aos inovadores de ideias. A pirataria 

data de muitos anos antes de Cristo, 

tendo seu auge no século  XVIII, no que 

se pode chamar de Época Dourada da 

Pirataria.  

Todavia, essa se configurava 

como o roubo de riquezas para o 

acúmulo material pessoal, sem interferir 

na propriedade intelectual de qualquer 

um. A partir da segunda metade do 

século XX, observa-se a evolução da 

“Pirataria Moderna”, quando os direitos 

sobre a propriedade intelectual passam a 

ser violados com a cópia, roubo, 

reprodução, transmissão e venda sem 

consentimento de seu produtor.  

O termo “pirataria” começou a 

ser usado no século XIX, quando cópias 

não autorizadas foram distribuídas nos 

Estados Unidos da América, uma vez 

que não havia uma legislação referente 

a direitos autorais de obras advindas do 

exterior. Como maneira de evitar 

situações semelhantes, foi ratificada em 

1886 a Convenção de Berna, que 



 

garantia aos signatários proteção sobre 

os direitos autorais de obras artísticas e 

literárias. Apesar de poucos signatários 

inicialmente (10 países), a convenção 

ganhou mais perspectiva no século 

seguinte, tornando-se um dos pilares da 

OMPI. 

Apesar da proteção propiciada, a 

indústria de produção cultural se viu 

ameaçada pela evolução tecnológica do 

século XX. Com a comercialização de 

fotocopiadoras, gravadores, câmeras 

filmadoras, entre outros artefatos, o 

comércio de produtos pirateados se 

expandiu em larga escala. Mais adiante, 

mais tecnologias digitais e a Internet 

facilitaram o processo de duplicação e 

compartilhamento da propriedade 

intelectual. Durante o desenrolar desses 

anos, a luta dos EUA junto ao Japão e 

alguns estados europeus contra a 

ameaça à propriedade intelectual 

resultou no no Acordo TRIPS (em 

português: Acordo sobre Aspectos dos 

Direitos de Propriedade Intelectual 

Relacionados ao Comércio), que fez 

com que as nações em desenvolvimento 

adotassem um padrão de propriedade 

intelectual. 

 Desse modo, o combate à 

pirataria e a proteção à propriedade 

intelectual tornaram-se grandes 

preocupações das Organizações 

Internacionais. Atualmente, a pirataria 

tem sido considerada por muitos o 

crime do século XXI, sendo necessária 

muita atenção no espectro político-

econômico internacional, uma vez que 

não se trata somente de questões 

morais, mas também de aspectos que 

envolvem ameaça à saúde, ao 

crescimento de facções criminosas e 

exploração de trabalho infantil.  

 

RESOLUÇÕES ANTERIORES 

 

O avanço da compreensão e 

proteção dos direitos de propriedade 

intelectual foi promovido pela OMPI 

durante os primeiros 25 anos de sua 

existência, levando em consideração a 

imaginação e o vigor em todos os 

campos da própria. Primeiramente, 

eram realizadas reuniões que foram 

convocadas e organizadas pela 

Secretaria Internacional. Os 

participantes provinham de governos e / 

ou do setor privado, sendo 

concretizados pelo menos 200 encontros 

desse tipo durante o quarto de século 

em consideração. O comprimento 

médio das reuniões tomou o período de 

cinco dias, e o número médio de 

participantes estimou-se em 50.  

O número de indivíduos que 

lucraram com essas atividades é maior, 

uma vez que a maioria das reuniões é 

regulada com base em documentos 

preparatórios redigidos pela Secretaria 

Internacional e pelas deliberações e / ou 

as conclusões que estão refletidas em 

documentos ou outras publicações da 

International Bureau, disponíveis a 

qualquer pessoa em vários idiomas. O 

que foi decidido anteriormente se baseia 

fundamentalmente em Patentes, Marcas 

Comerciais, Indicações Geográficas, 

Designs Industriais, Direitos Autorais, 

Programa de Computadores, Direitos 

Vizinhos, Resolução Extrajudicial de 



 

Litígios, Franquias, Merchandising de 

Personagens e Proteção contra 

competições injustas.  

A Secretaria Internacional 

procura lidar com novas problemáticas 

da melhor forma existente, assim como 

também antecipá-los olhando para o 

futuro. Exemplos no campo das patentes 

são a OMPI Fórum Mundial sobre o 

Impacto das Tecnologias Emergentes no 

Direito de Propriedade Intelectual 

(propriedade industrial e direitos 

autorais) (Genebra, 1988), seguidos por 

fóruns regionais sobre o mesmo assunto 

na África, Ásia e América Latina 

(1989), e a OMPI em todo o mundo 

Simpósio sobre o Sistema Internacional 

de Patentes no Século XXI (Pequim, 

1989).  

A proteção de invenções 

biotecnológicas foi objeto de várias 

outras reuniões organizadas pelo 

Secretariado Internacional entre 1984 e 

1990, incluindo um simpósio em Ithaca 

(Nova York), em 1987. Outro tópico 

acerca da falsificação de produtos, 

principalmente quando relacionada ao 

uso não autorizado de marcas 

registradas protegidas, é emergente em 

todo o mundo, sendo objeto de estudo 

quanto ao que poderia ser resolvido 

acerca do assunto. Conceber e aplicar 

efetivamente medidas que possam ser 

adotadas por governos para combater a 

falsificação tornaram-se tarefas 

importantes da OMPI. Em 1986, 1987 e 

1988, três reuniões de organizações 

internacionais de especialistas foram 

organizadas e mantidas pela 

Organização. Desde a inscrição do 

assunto na agenda da Rodada Uruguai 

do GATT, a OMPI aguarda os 

resultados, mas a Rodada não havia sido 

concluída em 14 de julho de 1992.  

Naquela data, era viável que a 

própria OMPI teria que renovar suas 

atividades no campo de medidas 

antifalsificação. A respeito das 

Indicações Geográficas, tal escopo é 

objeto de intenso estudo do comitê. As 

chances de uma revisão bem-sucedida 

do Acordo de Lisboa para a Proteção 

das Denominações de Origem e seu 

Registro Internacional, ou a conclusão 

de um novo tratado, foi examinada 

desde o início de 1970 (havia Comitês 

de Peritos da OMPI em 1974, 1975 e 

1990), e simpósios foram organizados 

pela mesa internacional sobre o assunto 

em Bordéus (França) (1988), Santenay 

(França) (1989) e Wiesbaden 

(Alemanha) (1991).  

O Ato de Genebra do Acordo de 

Lisboa foi e é um tratado administrado 

pela Organização em questão, que tem 

por missão abranger não só as 

denominações de Origem, mas também 

as indicações geográficas, e permite que 

organizações internacionais (como a 

União Europeia) se tornem partes dessa 

União. Cada parte contratante é 

obrigada a proteger no seu território as 

denominações de origem e as 

indicações geográficas de produtos 

originários de outras partes 

contratantes.  

Por outro lado, ainda no âmbito 

da propriedade intelectual, desde o fim 

dos anos oitenta, o interesse na melhoria 

da proteção dos desenhos industriais 



 

vem crescendo. O programa 

antifalsificação, mencionado acima, diz 

respeito não apenas a marcas 

comerciais, mas também a designs. A 

modernização do Acordo de Haia, 

relativo ao Depósito Internacional de 

Desenhos Industriais, foi buscado 

ativamente pela Secretaria 

Internacional, sendo o próprio 

caracterizado pela facilitação nas 

transações comerciais e jurídicas, visto 

que consolida em um único certificado 

toda a informação necessária para gerar 

validade a um documento público em 

outro país signatário. A conscientização 

desses problemas foi aprimorada na 

própria OMPI em Amboise (França) no 

ano de 1990.  

Simultaneamente, olhando o 

campo dos direitos autorais e dos 

direitos vizinhos, o Bureau 

Internacional proporcionou o Fórum 

Mundial da OMPI sobre Pirataria da 

Gravação do Som e do Audiovisual 

(1981) e o Fórum Mundial da OMPI 

sobre Pirataria de Transmissões e da 

Palavra Impressa (1983). O Bureau, 

contando com o auxílio, 

primordialmente, de comitês de 

especialistas e, em alguns casos, em 

cooperação com o secretariado da 

Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura, 

examinou questões relativas à 

reprodução de obras reprográficas (1973 

a 1975), videocassetes (1977 e 1978), 

cópias particulares (1984), televisão a 

cabo (1977 a 1983), transmissão de 

obras protegidas por satélites de 

comunicação (1985), aluguel de 

fonogramas e videogramas (1984), o 

papel dos computadores no 

armazenamento, acesso ou criação de 

obras (1979 a 1982), acesso a obras 

protegidas por pessoas portadoras de 

deficiência (1982) e assim por diante.  

Entre 1986 e 1988, em um 

Comitê de Peritos organizado em 

conjunto pela Organização e pela 

Unesco, todos os aspectos dos direitos 

autorais foram revisados. O Comitê se 

reuniu seis vezes e tratou 

separadamente dos vários tipos de 

trabalho: arquitetônico, das artes 

visuais, dramático, coreográfico e 

musical, de arte aplicada, expressa em 

palavras impressas e fotográfica. Os 

resultados foram resumidos na 

Comissão de Peritos em Avaliação e 

síntese de princípios sobre várias 

categorias de trabalho em 1988. Tal 

revisão dos problemas contemporâneos 

de direitos autorais levou à formulação 

de uma lei modelo sobre essa jurisdição, 

discutida em três reuniões de um 

Comitê de Peritos da OMPI em 1989 e 

1990. O estudo da propriedade 

intelectual em programas de 

computador começou em 1971. 

“Disposições modelo sobre a proteção 

do computador Software” e um projeto 

de tratado intitulado “Tratado para a 

Proteção de Computer Software” foram 

publicados em 1978 e 1983, 

respectivamente, após vários anos de 

trabalho em comitês de especialistas 

convocados pela Secretaria 

Internacional. 

 Naquela época, a visão geral era 

de que a proteção poderia ser 



 

semelhante a direitos autorais ou 

patentes, então, a partir de 1985, é 

particularmente durante o trabalho sobre 

uma lei modelo sobre copyright e um 

possível protocolo da Convenção de 

Berna, que os programas de 

computadores têm sido cada vez mais 

considerados trabalhos que recebem ou 

devem receber proteção de direitos 

autorais. Considerando por igual a 

salvaguarda das propriedades 

intelectuais, uma lei modelo relativa à 

proteção de artistas, produtores de 

fonogramas e organizações de 

radiodifusão, com base na Convenção 

de Roma sobre os Direitos Vizinhos de 

1961, foi elaborada em comitês de 

especialistas patrocinados pela OMPI, 

Unesco e Organização Internacional do 

Trabalho, e publicado 

consequentemente em 1974. A 

Convenção de Roma estabeleceu um 

Comitê Intergovernamental cujos 

membros são os Estados que ratificaram 

a Convenção, e o próprio analisa, 

geralmente uma vez a cada dois anos, o 

progresso da proteção dos direitos 

vizinhos.  

No começo dos anos oitenta, 

também, houve um aumento substancial 

do uso de arbitragem e outros 

procedimentos extrajudiciais visando a 

solução de controvérsias entre 

particulares, em parte procurando 

responder a atrasos no sistema judicial, 

e tirando proveito dos benefícios que 

esses procedimentos extrajudiciais 

ofereceram em termos de eficiência, 

rapidez e adequação para obter soluções 

que permitiram a continuação de 

qualquer relacionamento comercial que 

poderia existir entre as partes em uma 

disputa. Embora o uso de tais 

procedimentos no campo da 

propriedade intelectual fora comparado 

a outras áreas de atividade comercial e 

industrial, relativamente pouco 

desenvolvido, o Bureau Internacional 

considerou, em 1990, a possibilidade de 

concretizar serviços nesse campo de 

pesquisa. Um grupo de trabalho 

informal foi convocado para discutir 

essa questão em 1991, e um grupo de 

trabalho de organizações não 

governamentais foi realizado no início 

de 1992.  

Quanto à concessão por contrato 

pelo proprietário da propriedade 

intelectual, geralmente uma marca, e 

muitas vezes também um desenho 

industrial, contém o direito de prestar 

serviços ou vender mercadorias com o 

uso desses direitos de propriedade em 

um ou vários locais especificados, de 

uma maneira especificada e em 

conformidade com uma qualidade 

especificada. O franqueado 

compromete-se, em troca, a pagar 

royalties (quantia que é paga por 

alguém ao proprietário pelo direito de 

usar, explorar ou comercializar) ao 

franqueador e oferecer os bens ou 

serviços na forma e qualidade prescritas 

pelo franqueador e para obter certos 

ingredientes ou assistência apenas do 

franqueador ou de outras fontes 

especificadas no contrato. Os contratos 

de franquia frequentemente lidam 

também com práticas desleais, 

associadas a questões de concorrência. 



 

Em outras palavras, contratos de 

franquia são sempre aspectos 

importantes da propriedade industrial.  

A prática de franquia tem 

aumentado constantemente, de modo 

que tal tornou-se uma das principais 

forças na comercialização de produtos e 

serviços. Desde 1990, o Bureau 

Internacional tem procurado a questão 

e, em 1992, dedicou-se a preparar um 

"Guia de franquia". O uso do nome, 

imagem, voz, declarações e outros 

atributos distintos (como modo de 

autoapresentação) de um personagem 

fictício ou real para promover a venda e 

o uso de determinados produtos ou 

serviços faz parte também da conjuntura 

que entra dentro da propriedade 

intelectual. Isso se tornou uma atividade 

importante de certas empresas, as quais 

especialmente fazem o uso de um 

determinado personagem sendo 

licenciado para uma grande número de 

licenciados diferentes.  

Essas licenças envolvem marcas 

comerciais, lei de direitos autorais e 

desenhos industriais. Desde 1990 é 

tratada a questão e, em 1992, foi 

elaborado um relatório que deve ser útil 

para o respeito à propriedade 

intelectual, desempenhando um papel 

no merchandising de personagens. A 

proteção contra a concorrência desleal 

complementa outras formas de proteção 

da propriedade intelectual, em particular 

na área da publicidade e marketing 

(envolvendo a proteção de marcas e 

indicações geográficas) e segredos 

comerciais (envolvendo a proteção de 

invenções). Há uma grande variedade 

de possíveis atos de injustiça 

envolvendo a concorrência, e a proteção 

é particularmente importante no sistema 

de livre concorrência da economia de 

mercado. Desde 1990, a Secretaria 

Internacional tratou da questão e, em 

1992, empenhou-se em preparar um 

relatório que deveria ajudar na luta 

contra competição injusta.  

 

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Com a sua rapidez e precisão, a 

tecnologia vem ampliando cada vez 

mais as possibilidades de transmissão, 

execução, exibição e reprodução de 

obras autorais. Máquinas 

supermodernas, sendo de uso 

residencial, fazem, atualmente, 

gravações e cópias de textos, de sons, 

de imagens, de fotografias, de músicas e 

de obras audiovisuais, tudo isso em uma 

velocidade extremamente rápida.  

Porém, o desenvolvimento da 

tecnologia não obedeceu aos padrões 

éticos e legais de conduta esperados dos 

cidadãos e instituições. Não existe 

algum tipo de controle sobre o uso das 

máquinas, nem mesmo sobre a 

distribuição das obras produzidas por 

elas. O responsável por grande parte 

desse problema é a não existência de 

algum tipo de domínio sobre a 

circulação de diversos bens intelectuais 

na rede mundial de computadores, 

conhecida simplesmente como Internet.  

Diversas são as formas de 

violação ao Direito de Autor. As mais 

conhecidas são aquelas entendidas 

como pirataria, contração, reprografia e 



 

plágio. Toda vez que uma obra autoral é 

utilizada sem a autorização do titular 

Responsável, estará violando o Direito 

do Autor. Sendo assim, não importa se a 

finalidade do uso é lucrativa ou não, 

isso não deixa de ser crime. Quando se 

modifica o conteúdo de alguma obra de 

um autor, se rouba igualmente o seu 

direito de integridade. Quem perde em 

primeiro lugar é o elaborador, em 

segundo lugar são as empresas que 

vivem da exploração da arte e por fim a 

própria sociedade, a qual, mediante o 

desrespeito à sua produção intelectual, 

torna-se vítima da incultura.  

A pirataria pode ser 

contemplada com o ato de copiar a obra, 

sem a permissão do autor ou sem 

respeito aos direitos de autor e cópia, 

para fins de comercialização ilegal ou 

para uso pessoal. São diversos os 

motivos que favorecem esse tipo de 

prática, sob o ponto de vista jurídico, 

falta de fiscalização e repressão por 

parte dos agentes públicos de governos 

internacionais e nacionais. Falta 

iniciativa dos autores de diversos 

Estados, no sentido de promoverem as 

respectivas ações judiciais que não 

apenas punam os responsáveis mas 

também sirvam de exemplo para 

desencorajar novas práticas de 

indisciplina. Existe uma enorme falta de 

eficácia em relação a cobrir a pirataria 

nos países, seja por causa da tênue das 

sanções previstas, seja devido à 

ausência de regulamentação específica 

sobre novas tecnologias.  

De acordo com a Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual, 

propriedade intelectual é definida como 

‘a soma dos direitos relativos às obras 

literárias, artísticas e científicas, às 

interpretações dos artistas intérpretes e 

às execuções dos artistas executantes, 

aos fonogramas e às emissões de 

radiodifusão, às invenções em todos os 

domínios da atividade humana, às 

descobertas científicas, aos desenhos e 

modelos industriais, às marcas 

industriais, comerciais e de serviço, 

bem como às firmas comerciais e 

denominações comerciais, à proteção 

contra a concorrência desleal e todos os 

outros direitos inerentes à atividade 

intelectual nos domínios industrial, 

científico, literário e artístico’. Ou seja, 

tudo aquilo que pode ser considerado 

como algum tipo de invenção, 

conhecimento, basicamente a 

capacidade humana de criar coisas. 

Porém, alguns criam e outros copiam, 

sendo necessário, portanto, direitos 

sobre o invento para incentivar os donos 

das obras a continuarem criando e 

valorizar o trabalho aplicado.  

Esse incentivo é a propriedade 

intelectual, que é uma garantia de que a 

invenção estará protegida juridicamente 

por determinado período em nome do 

seu inventor. A propriedade intelectual 

abrange um vasto espectro de proteção 

como propriedade industrial que se 

refere a marcas, patentes, desenhos 

industriais indicações geográficas que 

são utilizadas no meio industrial. Além 

do mais, o direito autoral é protegido, 

que compreende os trabalhos artísticos 

como livros, pinturas, músicas e filmes, 

poesia, entre outros. E por último a 



 

proteção de sui generis que inclui obras 

como a topografia de circuito integrado, 

o cultivar e o conhecimento tradicional. 

É estimado que anualmente o mundo 

perca bilhões de dólares devido à 

pirataria, porque tudo que pirateia deve 

fazer é reproduzir os produtos, 

retirando-os da proteção digital que os 

fabricantes implementariam.  

Sobre o método que é 

desenvolvido pelos participantes de 

pirataria, estando inventando métodos 

engenhosos para eliminar a camada de 

segurança do Digital Rights 

Management, significa que apesar dos 

avanços da tecnologia, os detentores de 

direitos de propriedade intelectual não 

conseguem combater e conter as 

ameaças de pirataria. O problema da 

pirataria tornou-se tão desenfreado que 

líderes de empresas como Microsoft, 

Apple, Motion Picture Studio Houses de 

Hollywood e grandes editoras estão se 

esforçando para impedi-la. O problema 

da pirataria começou nos países 

asiáticos e agora se espalhou por todos 

os cantos do mundo, graças à evolução 

da tecnologia e à proteção relativamente 

anônima que a internet oferece aos seus 

praticantes. O problema de pirataria não 

se restringe apenas ao terceiro mundo, e 

sim ao mundo inteiro.  

Os pontos que dão forças à 

pirataria são que seus apoiadores 

alegam que estão apenas tentando 

atender à demanda por produtos mais 

baratos, porque muitos reclamam de 

preços altos demais para clientes e 

consumidores que não podem pagar por 

eles. Eles também apontam que na era 

digital os produtos com preços mais 

altos não têm relevância, porque o meio 

digital permite compartilhar produtos 

gratuitamente e a um custo marginal 

para os produtores. Os indivíduos que 

violam a propriedade intelectual 

também sustentam que seus detentores 

podem determinar preços de seus 

produtos a um custo que lhes permita 

recuperar seus investimentos perdidos 

devido à pirataria. As empresas são as 

mais prejudicadas devido à pirataria, 

uma vez que são elas que investem 

recursos e empregam esforços para 

levar a propriedade intelectual ao 

mercado, tendo que administrar custos 

como royalties para os autores de cada 

obra ou produto, despesas de marketing 

e outros gastos que precisam ser 

recuperados. Além disso, as empresas 

afirmam que se a pirataria continuar, os 

incentivos para produção intelectual 

diminuirão, sendo que não é possível 

para as empresas lucrar e investir sem o 

devido retorno e valorização de obras 

originais. Movimentos recentes para 

acabar com a pirataria estão 

acontecendo, como houve nos últimos 

anos pela Suprema Corte dos Estados 

Unidos, que acabaram desativando o 

site popular de compartilhamento de 

arquivos, Napster, o qual foi um grande 

responsável pela popularização da 

pirataria. Em seguida, o FBI se uniu a 

outras agências políticas para prender 

proprietários de sites de 

compartilhamento de arquivos como 

Megaupload e Kim Dotcom, e assim 

desativar essas plataformas. Além disso, 

governos de vários países se uniram 



 

para reprimir os que promovem a 

pirataria e aqueles que comercializam 

ilegalmente músicas, livros e outros 

tipos de propriedade intelectual por todo 

mundo.  

Mesmo que essas medidas 

tenham atingido considerável resultado 

em conter a pirataria, ainda é necessário 

que haja uma mudança de mentalidade e 

um consenso entre a indústria e as 

instituições para combater a pirataria 

em toda sua complexidade. É notável 

que a pirataria moderna surge com o 

propósito de beneficiar massas, 

barateando e, por consequência, 

facilitando o acesso a produtos de 

diversas naturezas. Infringir a 

propriedade intelectual torna artistas, 

pesquisadores, escritores, 

programadores, inventores, entre outros 

em profissionais vulneráveis, sendo que 

não podem desfrutar de benefícios de 

seu trabalho. Isso, por sua vez, ocorre 

por conta da fragilidade de 

regulamentações e fiscalizações do 

mercado.  

Como consequência, observa-se 

a uma grande perda na circulação de 

recursos em diversos setores, 

fragilizando o relacionamento de 

corporações com quem cria propriedade 

intelectual. Ademais, é extremamente 

importante identificar outros problemas 

atrelados à pirataria para pensar-se em 

possíveis soluções para a problemática. 

Em primeiro lugar, a quantificação. 

Quantas pessoas consomem produtos 

pirateados? Qual a receita obtida por 

esse mercado? Compartilhar arquivos é 

piratear? Pensando sobre essas 

perguntas,percebe-se a dificuldade de 

dimensionar o mercado. Isso ocorre por 

diversas razões. A primeira delas é a 

liberdade que se possui na internet, o 

que torna imensa parte do conteúdo 

maleável e facilmente transferível. Mais 

adiante, a falta de informação contribui 

para esse sistema, pois muitas pessoas 

simplesmente não fazem a distinção 

entre um produto pirateado e um 

produto original, se atentando somente à 

aparência superficial ou benefício 

atrelado ao produto.  

Outro ponto passível de análise 

é que a pirataria não está voltada apenas 

para fins lucrativos, sendo que 

frequentemente copiam-se materiais 

para uso próprio, de familiares e de 

pessoas próximas. Sendo assim, deve-se 

pensar em formas de quantificar o 

problema para que se busque uma 

resolução. É relevante pontuar que a 

pirataria não diz respeito apenas a 

filmes, músicas, livros, etc. Além 

desses, é muito presente no mercado 

pirata roupas, acessórios, aparelhos 

eletrônicos, brinquedos, produtos 

farmacêuticos e cosméticos. Sendo 

assim, atenta-se ao fato de que a 

comercialização ilegal de propriedade 

intelectual também afeta o consumidor. 

Isso ocorre devido à falta de 

fiscalização e regulamentação na 

produção de réplicas. Uma vez que se 

não se controla o que é produzido, sua 

qualidade cai diante da proposta de 

baratear os produtos e maximizar o 

lucro. Um exemplo cotidiano são os 

óculos de sol. Com baixos critérios de 

produção e qualidade, os óculos escuros 



 

comercializados a baixo custo podem 

causar danos à visão em quem os 

utiliza. Pode-se também falar de 

produtos cosméticos que, por não haver 

regulamentação, podem conter 

substâncias inadequadas ou até ilegais, 

propiciando problemas de saúde.  

Desse modo, apesar do benefício 

financeiro envolvido na compra de 

produtos pirateados, possivelmente 

acarreta-se em consequências maléficas 

e imprevisíveis. É de conhecimento 

geral que a pirataria se renova com o 

passar dos anos. Em outras palavras, a 

comercialização regulamentar de 

propriedade intelectual, apesar de 

contínua, ganha outras formas. 

Recentemente, com a popularização de 

serviços de streaming, a indústria 

cinematográfica tem investido 

fortemente em séries, desse modo, 

observa-se cada vez mais downloads e 

compartilhamentos ilegais desse tipo de 

conteúdo. Além de séries e filmes, as 

próprias plataformas de streaming se 

configuram como uma forma de 

propriedade intelectual, sendo sua 

violação um problema crescente dentro 

do tema da pirataria, demonstrando 

novamente a antiética presente no 

sistema. Com isso, reforça-se a 

necessidade de mudar a mentalidade da 

sociedade.  

 

PANORAMAS 

 

Considerando o problema da 

propriedade intelectual, deve-se pensar 

que ele engloba todo o ambiente 

internacional de forma interligada. Isso 

é, apesar de também ocorrer no 

ambiente doméstico de cada país, a 

infração de PI configura-se 

frequentemente na produção, 

transferência ou comercialização de 

artigos em países economicamente 

periféricos, afetando as economias 

centrais desse contexto. Nesse sentido, 

para compreender a magnitude do 

problema da pirataria de propriedade 

intelectual, deve-se pensar no sistema 

como um todo, analisando o panorama 

de cada parte e entendendo a forma 

como eles estão interligados.  

 

● África:  

Togo: Ultimamente, o país tem 

pensado muito sobre atividades 

promocionais ligadas ao sistema de 

propriedade intelectual organizado em 

Lomé (capital de Togo), em particular 

oficinas nacionais que permitiram que 

os atores beneficiários se equipassem 

melhor e se apropriassem para si 

mesmos os mecanismos e vantagens da 

implementação dos variados textos na 

propriedade intelectual. Também é 

pensado pelo governo a contribuição 

provinda da Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual visando a 

participação togolesa em vários 

workshops e seminários regionais e 

internacionais em questões da 

propriedade intelectual. O Togo 

incentiva a continuação e intensificação 

das ações de cooperação técnica a favor 

dos países menos desenvolvidos, com 

vistas a melhorar sua participação na 

economia internacional e apoiar 

inventores, pesquisadores, 



 

empreendedores e outros inovadores 

desses países.  

 

Senegal: O Senegal, assim como a 

maioria dos países com menos 

condições, conta com um grande apoio 

da Organização, primordialmente nos 

campos legislativos, institucional e de 

logística. O mesmo se aplica às 

atividades de capacitação e assistência 

técnica em áreas-chave do direito de 

propriedade intelectual, que se 

intensificaram desde 2017.  

No plano multilateral, por 

exemplo, o país continua resolutamente 

engajado nas discussões em andamento 

na OMPI, em espírito de diálogo e 

abertura, em favor de cumprir o 

equilíbrio adequado entre os direitos 

dos proprietários e o interesse público. 

Continuamente, apoia a causa de artistas 

e criadores, especialmente em se 

tratando, juntamente com o Congo, da 

proposta de incluir a questão do direito 

de revenda a agenda do Comitê 

Permanente de Direitos Autorais e 

Direitos Relacionados (SCCR). O 

direito de revenda que está ganhando 

crescente apoio de delegações no  

âmbito do SCCR.  

 

Egito: O país está muito inclinado a um 

projeto que beneficia deficientes visuais 

e deficientes no geral, e a coordenação 

está em andamento com a OMPI para 

assinar um protocolo que permita a 

união de livros ABC, obtendo cópias de 

livros na Biblioteca de Alexandria para 

o benefício desses indivíduos. No 

campo das patentes, é vista a 

necessidade de vincular as próprias ao 

sistema público de saúde e acesso a 

medicamentos, para que inovações e 

conhecimento apoiem os esforços do 

governo no desenvolvimento do setor 

da saúde. O Egito apoia a redução das 

taxas impostas a exames de patentes 

visando o benefício de universidades e 

instituições de pesquisa, além de 

programas de suporte técnico maiores e 

construtivos.  

 

Djibuti: Participa da Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual 

desde 2002, oficialmente, e devido a sua 

agenda, segue muito a posição da União 

Africana como um todo, também 

contando com a cooperação para 

desenvolvimento e proteção da 

propriedade intelectual nacional.  

Chade: Dentro do presidencialismo, 

seu eleito atualmente é Idriss Déby, 

sendo esse o governante desde 1990. 

Frente à OMPI, Chade está desde 1970 

na Organização e conta muito com 

Senegal em suas negociações.  

 

Argélia: O governo colocou o 

desenvolvimento da propriedade 

intelectual entre suas prioridades 

nacionais. O país se envolve 

constantemente em um processo de 

reformas para adequar seu sistema de 

propriedade intelectual a padrões 

internacionais e criar uma estrutura 

legal e institucional capaz de garantir 

segurança jurídica e proteção efetiva 

dos direitos de propriedade intelectual, 

além de considerar a propriedade 

intelectual uma alavanca essencial para 



 

o desenvolvimento socioeconômico em 

um mundo cada vez mais globalizado 

no qual a economia do conhecimento se 

torna fonte de progresso e 

prosperidade.  

 

Angola: Atualmente, a política 

angolana dentro da OMPI, posição que 

exerce desde 1985, tem como base a 

reforma do Estado para a racionalização 

das estruturas do poder administrativo e 

um enfoque muito grande na 

disseminação da importância dos 

benefícios do uso e da cultura da 

proteção dos direitos da Propriedade 

Intelectual, junto dos Decisores 

Angolanos, dos meios acadêmicos, do 

poder judicial e empresários nacionais e 

do público em geral. No âmbito do 

programa de assistência técnica que a 

OMPI tem providenciado a todos os 

Estados-Membros, a Angola continua a 

manifestar o seu interesse em se 

beneficiar do Apoio Tecnológico IPAS.  

 

África do Sul: A partir da junção do 

país com a Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual em 1975, ele, 

nos dias de hoje, adota discursos que 

propõe o maior desenvolvimento de 

assistências técnicas e uma maior e mais 

eficiente integração dentro do comitê, 

enquanto propostas discutidas. Além 

disso, a delegação sul-africana entende 

da abundância de recursos que o país 

contém e apoia fortemente a criação de 

um sistema de dados e instrumentos 

internacionais legítimos que possam 

reger toda a sistematização estabelecida 

pela  

OMPI.  

 

● América Latina  

 

Venezuela: Nicolás Maduro ocupa o 

cargo de governante desde 2013, 

contudo, desde 1984, a Venezuela 

integra o grupo de participantes da 

OMPI. Em tal âmbito, o país procura 

participar constantemente de tratados e 

resoluções sem grandes desavenças, 

compreendendo também suas limitações 

em tal campo e assim buscando maiores 

cooperações.  

 

Uruguai: O governo do Uruguai se 

posiciona a favor do apoio e assistência 

técnica à OMPI, também apoiando uma 

adequada alocação e distribuição 

transparente e equilibrada de fundos e 

recursos, que irão garantir a 

sustentabilidade de projetos orientados 

para o desenvolvimento.  

Além disso, o Uruguai compreende a 

necessidade de dimensionar o papel da 

região latino-americana na OMPI, 

portanto, entende como primordial a 

adoção de medidas que garantam maior 

diversidade geográfica e igualdade de 

gênero dos profissionais da 

Organização.  

 

El Salvador: Em 1979, o país se tornou 

oficialmente membro da Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual e 

atualmente procura adotar um 

posicionamento direcionado para dentro 

da estrutura da Política Nacional de 

Propriedade Intelectual (PNPI), 

reconhecendo a importância disso como 



 

uma ferramenta estratégica para o 

desenvolvimento de país. Foram 

realizados esforços conjuntos entre 

várias instituições nacionais, como o 

National Registry Center (CNR), o 

Ministério da Economia (MINEC), a 

Agência de Promoção de Investimentos 

e Exportações (PROESA), a Secretaria 

de Cultura da Presidência (PROESA) e 

do Ministério da Saúde (MINSAL), 

visando estabelecer sinergias e tirar 

proveito da Propriedade Intelectual 

como instrumento para enfrentar  

alguns dos desafios que El Salvador tem 

como barreira, contando sempre com o 

apoio da OMPI.  

 

Costa Rica: O país, dentro das 

discussões, visa construir e fortalecer 

cada vez as capacidades nacionais para 

implementar as obrigações com a lei 

internacional de propriedade intelectual, 

que continua a se consolidar com 

processos de treinamento e 

profissionalização, tanto para 

colaboradores e para os agentes e outros 

usuários do Propriedade Industrial. Uma 

grande prioridade que a Costa Rica 

possui é alcançar a implementação do 

projeto WIPO FILE. A Costa Rica, a 

partir do Tratado de Madri, sempre 

procurou ferramentas para apoiar os 

usuários a beneficiar o quanto possível 

o sistema de PI e gerar empregos.  

 

Chile: Para o Chile, os sistemas 

equilibrados de propriedade intelectual 

são uma ferramenta fundamental para 

gerar inovação, competitividade, valor 

agregado, acesso à cultura e 

informação, e melhoria da qualidade de 

vida dos cidadãos. Os esforços do Chile 

na modernização do sistema de 

propriedade intelectual deram frutos 

importantes, sendo que o país lidera 

regionalmente o índice global de 

inovação com uma economia aberta e 

atraente para investimentos estrangeiros 

inovadora através de rede de acordos 

comerciais e do Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial - INAPI. O Chile 

é um grande defensor da OMPI como o 

principal fórum para o desenvolvimento 

de padrões internacionais que 

promovam um sistema de propriedade 

intelectual eficiente, equilibrado e 

acessível, através de boa governança e 

debates baseados em fatos.  

 

Brasil: Visa construir e assegurar um 

ambiente doméstico favorável à 

inovação e aos negócios. Levando isso 

em consideração, o país já pensa em 

investir em abordagens que resultem 

mais eficiência, previsibilidade jurídica 

e no combate mais firme a atividades 

ilícitas. O Brasil pretende aumentar seu 

engajamento com o regime 

internacional de propriedade intelectual 

e oferecer a inventores, empresários e 

usuários em todo o mundo, os 

benefícios dos principais acordos 

administrados pela OMPI. Outro plano 

da estratégia brasileira se dá por tornar 

mais eficiente a operação de escritórios 

de propriedade intelectual. O Plano de 

Combate ao Backlog de Patentes, que já 

está em curso no território, ampliará a 

produtividade no exame de patentes.  

 



 

 

● América do Norte  

 

Canadá: O Canadá é muito 

comprometido com o trabalho da 

OMPI, analisando que, no decorrer dos 

últimos tempos, ele se juntou a cinco 

tratados da mesma: o Acordo de Haia 

para desenhos industriais em novembro 

de 2018; o Protocolo de Madri, o 

Tratado de Cingapura e o Acordo de 

Nice para marcas registradas em junho 

de 2019; e logo o Tratado de Direito de 

Patentes em 30 de outubro deste ano. O 

país também permanece ativo no 

mercado doméstico e desenvolveu 

iniciativas para apoiar a inovação, 

promover a PI como uma ferramenta de 

crescimento e garantir a inclusão do 

sistema de propriedade intelectual, 

incluindo a conscientização e educação 

de programas, o lançamento de um 

novo coletivo de patentes e de um 

mercado de PI, e um programa de 

subsídios para os povos indígenas, entre 

outras coisas.  

 

Estados Unidos da América: A 

delegação norte-americana prioriza a 

transparência e manutenção das normas 

comuns das Nações Unidas. Dentro 

desse comitê, ela apoia a 

implementação de treinamento 

obrigatório para todo o corpo trabalhista 

da OMPI na prevenção de assédio 

sexual, por exemplo. Os EUA enfatizam 

a responsabilidade coletiva de 

permanecer atento visando garantir que 

as Nações Unidas e suas agências 

performem os mais altos padrões de 

ética e boa governança, além de, no 

campo orçamentário, insistir que os 

membros de todos os sindicatos 

financiados por taxas continuem a 

encontrar soluções na sustentabilidade 

financeira e para que os sindicatos 

contribuam para as despesas comuns da 

Organização.  

 

 

 

 Ásia  

Turquia: O país inovou e elaborou uma 

nova estratégia para o período 2019-

2023. A nova estratégia de PI garantirá 

o alinhamento do país com as melhores 

práticas internacionais de governança 

ligadas a promoção e proteção da 

propriedade intelectual. A qualidade e 

pontualidade continuam sendo a 

prioridade dessa delegação, processando 

aplicações cada vez maiores. Nos 

primeiros oito meses deste ano, o 

escritório turco recebeu 

aproximadamente 7600 patentes, 1700 

modelos de utilidade, 27000 design e 

71000 aplicativos de marca registrada.  

 

Malásia: A Malásia alinha-se com as 

declarações da Associação de Nações 

do Sudeste Asiático (ASEAN) e da 

Ásia-Pacífico. Na Malásia, o 

desenvolvimento de um ecossistema de 

inovação e PI mais forte continua a ser 

uma das prioridades nacionais. A 

colaboração e assistência da OMPI na 

implementação de programas 

relacionados à propriedade intelectual é 

essencial para o país. Atualmente, um 

dos objetivos é aprimorar a Política 



 

Nacional de PI para adotar novas e 

emergentes tecnologias como 

inteligência artificial e robótica, assim 

como também o aprimoramento de 

programas de conscientização focados 

em ajudar jovens e mulheres no 

empreendedorismo.  

 

Kuwait: O Estado do Kuwait, desde 

1998, faz parte da Organização Mundial 

da Propriedade Intelectual, e pretendeu, 

após a tal adesão, desenvolver 

inovações e invenções no país, devido 

às suas muitas vantagens que visam 

beneficiar primordialmente a população. 

O país procura desenvolver habilidades 

criativas, divulgando e conscientizando 

escolas, universidades e instituições de 

pesquisa, importante no papel da 

propriedade intelectual, que por sua vez 

mede o crescimento dos países.  

 

Japão: Em 1975, o Estado do Japão 

tornou-se membro da Organização e, 

com isso,entende a necessidade da 

OMPI avançar em inovações nos países 

em desenvolvimento promovendo 

tecnologias avançadas, alcançando os 

Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) e corrigindo 

disparidades sociais. O Japão 

desenvolveu uma nova classificação de 

patentes para a Internet e publicou um 

caso de exame de patentes exemplos de 

inteligência artificial. Ao desenvolver 

ainda mais a infraestrutura de PI, a 

delegação japonesa tem apoiado o 

desenvolvimento de países por 30 anos 

através do Fundo Japão da OMPI. Uma 

conquista recente é a marca de cestas 

Taita, fabricadas no Quênia. Isso foi 

mencionado em um evento realizado 

durante as últimas Assembleias. Além 

disso, um novo projeto de marca foi 

lançado no Botsuana.  

 

Israel: O Estado de Israel se inseriu na 

Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual em 1970, procurando 

estimular o desenvolvimento nacional e 

colaborar para a proteção e inovação de 

criações próprias.  

 

Iraque: Oficialmente denominada 

como República do Iraque, a própria 

juntou-se a OMPI no ano de 1976, 

levantando questões principalmente 

estruturais. O país vê a necessidade de 

alocar assentos para cada grupo 

proporcionalmente no Comitê de 

Orçamento e no Comitê de 

Coordenação, levando em consideração 

o princípio da representação regional 

igual. Os apoiadores a este respeito dão 

todo o apoio à proposta do Grupo 

Asiático sobre a formação dos Comitês 

de Coordenação, Programa e 

Orçamento para tratar da atual 

composição desequilibrada.  

 

Irã: Atualmente, passou a desenvolver 

um sistema legislativo, administrativo e 

judicial, visando reforçar o respeito 

pelos direitos de propriedade intelectual 

de acordo com obrigações 

internacionais, utilizando as 

flexibilidades previstas no regime 

internacional para enfrentar os desafios 

nacionais. Apesar das medidas impostas 

à nação iraniana sob a forma de sanções 



 

econômicas e financeiras, foi possível 

continuar o desenvolvimento 

sustentável inclusive no campo da 

propriedade intelectual. Existiu uma 

melhoria constante do Irã no Ranking 

do Índice de Inovação Global com salto 

notável de 59 lugares desde 2014 

juntamente com o aprimoramento 

contínuo das estatísticas publicadas pela 

OMPI.  

 

Indonésia: Desde 1979, a chamada 

oficialmente República da Indonésia é 

membro dessa Organização ligada às 

Nações Unidas, sendo grande aliada, 

atualmente, das declarações feitas pela 

ASEAN, identificada como o Grupo 

Asiático e Grupo da Agenda de 

Desenvolvimento. Dentro do Tratado, 

reconhecendo a delegação da Indonésia 

que a OMPI realizou conquistas 

significativas ao concluir tal Tratado de 

Marraquexe para facilitar o acesso a 

obras publicadas para pessoas que estão 

cegas, com deficiência visual ou 

impressão desativada, o país é 

encorajado a saber que os Estados-

membros da OMPI já o assinaram. 

Durante as Assembleias da OMPI, a 

Indonésia juntou-se a outros na 

assinatura do Tratado de Marraquexe.  

 

Índia: A República da Índia, em 1975, 

tornou-se membro oficial da 

Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual, possuindo, no nível 

doméstico, um quadro legislativo, 

administrativo bem estabelecido, além 

do campo judicial e jurídico para 

salvaguardar os direitos de propriedade 

intelectual, que atenda às obrigações 

internacionais, utilizando as 

flexibilidades fornecidas no regime para 

resolver suas preocupações com o 

desenvolvimento. Desde a adoção da 

Política Nacional de tecnologia (DPI) 

em 2016, houve uma redução 

considerável na pendência de PI e 

aumento no descarte e no exame devido 

à grande escala no aumento da mão de 

obra nos escritórios de PI da Índia. Nos 

últimos anos, a Índia tomou passos 

significativos para a promoção da 

inovação e da criatividade com o 

objetivo de criar um sistema de 

propriedade intelectual dinâmico, 

vibrante e equilibrado.  

 

Geórgia: A Geórgia, fazendo parte da 

conjuntura da OMPI desde 1991, faz 

questão de destacar notoriamente o 

trabalho da Organização. Todos os 

projetos e iniciativas merecem grande 

reconhecimento, em particular a 

personalização de cursos de EaD, 

apoiando os países a estabelecer 

propriedade intelectual nacional nas 

academias e extensão de programas em 

diferentes países. Além de existir um 

curso de ensino georgiano a distância - 

DL101GE - e o projeto de TOT para 

treinadores Sakpatenti, também há o 

contínuo apoio na condução do 

programa PDP na Geórgia, que provou 

ser bem-sucedido e habilitado para 

funcionários governamentais de vários 

países visando aprofundar o 

conhecimento e contribuir para 

aumentar a qualificação da equipe local 

também.  



 

 

Singapura: Desde 1990, a República de 

Singapura se reconhece como um dos 

membros da Organização. O escritório 

de propriedade intelectual de Singapura 

toma medidas ativas que giram em 

torno da transformação da experiência 

do cliente, apoiando as empresas a usar 

a PI no crescimento dos negócios, e a 

desenvolver habilidades e capacidades 

apoiadas no fluxo global de inovação. O 

país vem implantando IA e tecnologia 

para transformar a maneira como os 

candidatos interagem. Foi lançado, no 

território, o primeiro aplicativo móvel 

do mundo para aplicativos de marca 

registrada. O aplicativo IPOS GO usa 

uma interface móvel em vez de um 

formulário, e combina-o com a pesquisa 

de imagens habilitadas para reduzir o 

tempo gasto para solicitar uma marca de 

uma hora a menos de dez minutos, por 

exemplo.  

 

China: Em 1980, a República Popular 

da China revelou-se como membro 

oficial da OMPI, atribuindo grande 

importância à proteção da propriedade 

intelectual e ao fortalecimento da 

cooperação internacional em proteção à 

propriedade intelectual, com foco na 

criação de negócios que respeitem o 

valor do conhecimento. Desde então, a 

Lei de Investimentos Estrangeiros foi 

promulgada recentemente, a Lei de 

Marcas Registradas foi alterada e a 

delegação chinesa teve como prioridade 

promover a revisão da Lei de Patentes e 

da Lei de Direitos Autorais, visando 

introduzir punição severa por infração 

no sistema de compensação para 

melhorar a proteção da propriedade 

intelectual.  

 

Cazaquistão: Foi em 1991 que a 

República do Cazaquistão passou a 

fazer parte do mundo da propriedade 

intelectual dentro da Organização. A 

delegação compreende a relevância da 

temática e, nacionalmente, possui mais 

de 30 textos oficiais que protegem e 

incorporam a metodologia cazaquistã 

dentro da propriedade intelectual, além 

de contar constantemente com a 

cooperação internacional dentro da 

OMPI visando o maior 

desenvolvimento do campo.  

 

Arábia Saudita: É destacada a 

importância que o governo do reino 

atribui ao campo da propriedade 

intelectual, especialmente no que diz 

respeito à sua proteção e aplicação, de 

acordo com a visão para 2030. A 

delegação saudita pretende estabelecer a 

Autoridade Saudita para Propriedade 

Intelectual, para englobar todas as áreas 

de propriedade intelectual, também 

enfatizando o cumprimento tratados e 

acordos internacionais. A comissão 

nacional está trabalhando em vários 

projetos relacionados à aplicação, 

proteção e geração de direitos de 

propriedade intelectual, e as autoridades 

procuram criar 250 procedimentos para 

melhoria e desenvolvimento. Foram 

realizadas 15 campanhas de 

conscientização, atingindo mais de 12 

milhões de beneficiários em mais de 5 

idiomas. Também foi lançada a 



 

iniciativa opcional de registro de 

direitos autorais, buscando a redução de 

procedimentos de patentes e marcas 

comerciais.  

 

Tailândia: O Reino da Tailândia, desde 

1989, faz parte da OMPI. 

Territorialmente, a lei de direitos 

autorais foi alterada recentemente para 

melhorar proteção de direitos autorais 

no ambiente digital, introduzindo novas 

disposições sobre medidas de proteção 

tecnológica, gestão de direitos de 

informações e limitação de 

responsabilidade do ISP. As disposições 

antifilmadoras foram introduzidas para 

combater a reprodução não autorizada 

de audiovisual no conteúdo dos cinemas 

que vem afetando filmes locais e 

estrangeiros. O projeto de emenda à lei 

de marcas que permitiu à Tailândia 

aderir ao Protocolo de Madrid foi 

submetida à Assembleia Legislativa 

Nacional,  

sendo sancionada.  

 

● Europa:  

 Com o estabelecimento da 

OMPI, vários Estados europeus se 

juntaram à organização. Alemanha, 

Dinamarca, Espanha, Federação Russa, 

Irlanda, Reino Unido e Suíça compõem 

a organização desde seu primórdio. Ao 

longo da década de 1970, diversas 

nações aderiram à organização, 

principalmente a partir do momento em 

que esta passou a compor um dos 

órgãos das Nações Unidas. Os países 

europeus, além de fazerem parte da 

OMPI, estão presentes na EUIPO (em 

português: Instituto de Propriedade 

Intelectual da União Europeia), que 

desempenha papel primordial quando se 

trata da proteção da propriedade 

intelectual e direitos autorais. A 

organização procura trabalhar na 

relação bilateral com os países de fora 

da organização, tendo como foco países 

subdesenvolvidos e algumas 

prioridades, com as quais são realizados 

diálogos periódicos referentes à 

temática.  

 

Alemanha: A Alemanha reconhece a 

importância de aliar os esforços da 

OMPI à agenda de desenvolvimento 

sustentável de 2030, dando atenção à 

problemática das doenças tropicais, 

saúde e meio ambiente. Outro ponto no 

qual se demonstra preocupação é no 

ambiente digital, sendo uma prioridade 

alemã a proteção e organizações de 

transmissão, como emissoras 

televisivas, rádio ou plataformas 

digitais.  

 

Áustria: Aliando-se à posição 

canadense e finlandesa, a Áustria 

reconhece a importância da discussão 

sobre as organizações de transmissão. 

Além disso, demonstra-se preocupação 

em relação à adoção de um tratado 

sobre lei de design e problemas 

relacionados ao desenvolvimento de 

propriedade intelectual.  

 

Bélgica: Desde 2014, mostra-se como 

prioridade belga a convocação de uma 

conferência diplomática para discutir a 



 

formalização de um tratado para a lei de 

design.  

 

Bósnia e Herzegovina: A Bósnia e 

Herzegovina, em sua entrada 

relativamente tardia em 1992 na OMPI, 

procurou imediatamente se inteirar do 

assunto e colaborar para que o comitê 

fosse efetivo quanto às suas ações de 

proteção e melhorias na propriedade 

intelectual. Atualmente, dentro de sua 

capacidade, colabora com as ações da 

organização e procura negociar 

ativamente com as demais nações.  

 

Dinamarca: Acreditando na inovação 

como modo de desenvolvimento e 

crescimento, a Dinamarca modernizou a 

Lei de Consolidação de Marcas 

Registradas, alinhando-se ao sistema 

europeu de marcas registradas. Além 

disso, tomam-se medidas para combater 

a circulação de mercadorias falsas no 

território nacional. Assim como outras 

nações, crê-se na importância de um 

tratado para a lei de design.  

 

Espanha: Membro desde 1970, a 

delegação espanhola prioriza 

ultimamente três questões discutidas ao 

longo dos anos, acerca do 

multilinguismo, a eficiência e a 

prudência orçamentária. O 

multilinguismo, na visão espanhola, é 

um aspecto capital do sistema da ONU. 

O país procura estar por dentro das 

negociações e priorizar os esforços da 

aprovação da revisão da política 

linguística que prevê sua extensão 

gradual para o restante dos grupos de 

trabalho. A eficiência e prudência 

orçamentária são dois conceitos 

intimamente ligados também na 

importância do capital, especialmente 

na atual situação de incerteza 

econômica em todo o mundo. A 

delegação incentiva constantemente o 

secretariado a providenciar os esforços 

necessários para conter as despesas que, 

além disso, permitem reduzir ou evitar o 

uso de reservas.  

 

Federação Russa: A Rússia, dentro da 

Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual, valoriza muito o 

fortalecimento do trabalho da OMPI no 

campo da política multilinguística, que 

é um dos principais valores de sistemas 

da ONU. Essa abordagem mitigaria o 

desequilíbrio atual e barreiras 

linguísticas existentes para fornecer 

acesso gratuito mais amplo aos usuários 

do sistema de propriedade intelectual de 

materiais analíticos e de referência 

OMPI, estimulando maior crescimento 

dos sistemas internacionais de registro e 

expandindo o acesso do usuário a 

informações e conhecimentos, segundo 

a delegação. A própria ainda questiona 

e apoia o projeto de orçamento proposto 

pela OMPI para o próximo biênio. Ao 

mesmo tempo, se opõe à inclusão de 

despesas relacionadas à execução da 

decisão do Tribunal Administrativo do 

Tribunal Internacional (ATMOT).  

 

França: Assim como outras nações, a 

França também se mostra interessada na 

discussão de um tratado referente à lei 

de design. Além disso, reconhece a 



 

importância do multilateralismo na 

organização.  

 

Países Baixos: Foi em 1975 que os 

Países Baixos se tornaram oficialmente 

membros da OMPI, procurando 

aperfeiçoar suas inteligências e protegê-

las com a devida importância. A 

delegação sempre procurou atender às 

necessidades nacionais seguindo 

acordos e, ao mesmo tempo, cooperar 

ativamente dentro da organização 

visando a melhoria do sistema de 

propriedade intelectual como um todo.  

 

Irlanda: A Irlanda, desde 1970, se 

configura como membro oficial da 

Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual seguindo um posicionamento 

firme no que diz respeito à diplomacia e 

a negociações. A democracia rege o 

país ao longo de muitos anos, e ele 

procura sempre aplicá-la tanto em 

âmbito nacional quanto internacional, 

priorizando o multilateralismo e a 

concretização de tratados.  

 

Itália: Alinhada ao posicionamento da 

União Europeia, a Itália enxerga a 

necessidade da discussão de uma lei de 

design. Outro ponto de foco do país é o 

desenvolvimento de proteção 

internacional para indicações 

geográficas.  

 

Liechtenstein: Desde 1972, o 

Principado de Liechtenstein exerce suas 

funções, conforme possível dentro da 

OMPI. Sendo um país relativamente 

menor, a delegação procura, dentro da 

organização, expor seus ideais assim 

como outras nações e apresentar 

propostas e acordos conforme sua 

necessidade e capacidade interna, 

seguindo princípios e valores ligados à 

diplomacia.  

 

Lituânia: Em acordo com o 

posicionamento da União Europeia e 

Finlândia, a Lituânia demonstra 

esforços a nível nacional para incentivar 

e proteger a propriedade intelectual. No 

campo internacional, acredita-se na 

necessidade do incentivo ao princípio 

da equidade de representatividade 

geográfica. Demonstra-se também 

prioridade na discussão dos principais 

temas da agenda da organização, como 

tratados da lei de design e proteção de 

organizações transmissoras.  

 

Luxemburgo: Desde 1975, o Grão-

Ducado do Luxemburgo configura-se 

como membro oficial da Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual. 

Atualmente, muito devido às grandes 

alianças que os países da União 

Europeia compartilham entre si, a UE 

como um todo acaba seguindo um só 

posicionamento frente a variados 

escopos de comitês das Nações Unidas. 

A delegação de Luxemburgo se alinha 

constantemente a valores que permeiam 

essa organização europeia e procura 

constantemente medidas que promovem 

a cooperação e a diplomacia.  

 

Noruega: A Noruega acredita na 

importância de se implementar e 

simplificar constantemente os Sistemas 



 

de Madrid, Haia e o PCT, capacitando 

os estados-membros da OMPI para 

monitorar e administrar a organização 

de forma mais efetiva. Apoia-se 

também a renovação do Comitê 

Intergovernamental de Propriedade 

Intelectual e Recursos Genéticos, 

Conhecimento Tradicional e Folclore.  

 

Polônia: Na Polônia, observa-se a 

intensa atuação a nível nacional no que 

diz respeito à Propriedade Intelectual. 

Com uma cooperação entre o Escritório 

de Patentes polonês e a OMPI, a 

promoção de propriedade intelectual 

industrial e impulsionada pela 

realização de conferências, workshops, 

treinamentos e seminários. Além disso, 

há investimento na educação, a partir do 

lançamento de um mestrado em 

propriedade intelectual e novas 

tecnologias através da cooperação entre 

a OMPI, o Escritório de Patentes 

Polonês e a Universidade de 

Jagiellonian em Cracóvia. Apesar do 

foco no âmbito nacional, os temas de 

escopo internacional são intensamente 

apoiados pelo país.  

 

Portugal: Portugal se mostra 

intensamente envolvido com o Sistema 

Lisboa, o qual se refere a registros das 

denominações de origem. Deve-se, na 

perspectiva portuguesa, dinamizar o 

sistema através da manutenção de 

metodologias financeiras e 

orçamentárias que tragam benefícios 

para países de todo o sistema 

internacional. Entretanto, pensa-se que 

tal cenário só se prosperará com o 

empenho na luta contra a pirataria. Por 

fim, além de fortes relações com o 

Brasil, Portugal crê que países de língua 

portuguesa devam atuar em cooperação 

para a proteção da propriedade 

intelectual.  

 

Reino Unido: Em um momento de 

transição, o Reino Unido procura 

cumprir suas obrigações com a OMPI 

de forma estável. No que se trata da 

propriedade intelectual, o ponto de 

preocupação atual do Reino Unido se 

refere aos direitos autorais sobre 

inteligência artificial.  

 

República Tcheca: A República 

Tcheca ingressou na OMPI em 1993, 

sendo uma das últimas da Europa a 

entrar para a Organização. Todavia, 

demonstra grande suporte a todas a as 

ramificações, ações e tratados, sendo a 

educação e conscientização em relação 

aos direitos sobre PI.  

 

Suíça: Atualmente, a Suíça demonstra 

interesse na modernização da estrutura 

da OMPI, de modo que os sistemas de 

registros se modernizem e também 

outros serviços realizados pela 

Organização. Além disso, o 

investimento em infraestrutura e 

manutenção dos edifícios da 

Organização são vistos como 

investimentos benéficos em longo 

prazo. Além disso, os membros devem 

tomar frente no que diz respeito ao 

aspecto orçamentário, evitando 

quaisquer impactos negativos.  

 



 

● Oceania  

 

Austrália: A Austrália mantém seu 

forte apoio a melhorias contínuas no PI 

global enquanto cooperação em matéria 

de Patentes e do Protocolo de Madri. 

Projetos estão sendo realizados através 

do programa Funds-in-Trust da OMPI 

Austrália; um programa destinado a 

melhorar os sistemas, capacidades e 

conhecimentos de PI no 

desenvolvimento de países. Em 

particular, existe a contribuição para o 

combate à saúde global efetivada por 

doenças tropicais negligenciadas como 

a malária, apoiando a OMPI Re: 

Pesquisa em parceria com a Bio 

Ventures for Global Health. Essa 

parceria oferece bolsas de estudo a 

cientistas de países em 

desenvolvimento, permitindo que, esses 

cientistas, para melhorar suas 

habilidades de pesquisa, desenvolvam 

redes e acessos ativos de PI em 

instituições de acolhimento.  

 

Nova Zelândia: O objetivo do 

Escritório de Propriedade Intelectual da 

Nova Zelândia (IPONZ) se dá por 

fornecer direitos de propriedade 

intelectual robustos e de alta qualidade, 

além de oferecer suporte justo a 

mercados que prosperam e crescem a 

Nova Zelândia. A delegação visa 

aumentar a competitividade global de 

empresas no território, ajudando-as a 

proteger e alavancar sua propriedade 

intelectual. São fornecidos serviços 

oportunos, centrados no ser humano, 

flexíveis em função das mudanças nas 

necessidades do mercado e inovações 

futuras - ou seja, disponibilidade 24/7, 

tecnologia moderna, acessível e 

transparente dados e informações.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

● Qual a importância de se assegurar os 

direitos autorais sobre a propriedade 

intelectual?  

● Tendo em vista a complexidade de se 

assegurar os direitos autorais e 

assegurando sua importância para a 

sociedade deve-se pensar na resposta da 

seguinte pergunta: “Como a pirataria 

impacta no aspecto social, econômico e 

político na perspectiva local e global?”  

● O que fazer para ter um melhor 

domínio sobre a circulação de diversos 

bens intelectuais na rede mundial?  

● Quando se modifica o conteúdo de 

alguma obra de um autor rouba-se o seu 

direito de integridade, e quem 

posteriormente acaba sofrendo com isso 

é a própria sociedade, sendo assim, ela 

se torna fruto da pirataria e da incultura. 

Como os Estados podem combater esses 

problemas?  

● Um dos maiores motivos da 

ocorrência da pirataria é a falta de 

fiscalização e repressão por parte dos 

governos internacionais e nacionais. 

Nesse quesito ainda existe a falta de 

iniciativa dos autores dos países de 

promoverem ações judiciais de sanções 

e punições. Sendo assim, como os 

governos internacionais podem ter uma 

maior eficácia na fiscalização e 

repressão da pirataria para que sirva de 



 

exemplo para desencorajar essa 

atividade?  

 

DOCUMENTO DE POSIÇÃO 

OFICIAL (DPO) 

  

O DPO nada mais é do que um 

documento elaborado pelas delegações 

indicando seu posicionamento para com 

o assunto debatido no comitê. É 

importante que o documento seja 

compatível com a política externa do 

país representado pela delegação, além 

de constar informações claras acerca do 

papel da nação no escopo da discussão.  

● Fonte: Times New Roman;  

● Tamanho: 12;  

● Folha: A4;  

● Texto em cor: Preta;  

● Espaçamento: Simples;  

● Espaço Antes e Depois: 0 pt;  

● Margens: Superior, Esquerda, Inferior 

e Direita – 2 cm;  

● Brasão de Armas ou Emblema 

Nacional do país no Canto Superior 

Direito – no caso de Comitês que não 

são países e, sim, representantes, utilizar 

apenas o logo do Comitê no Canto 

Superior Esquerdo;  

● Logo do Comitê no Canto Superior 

Esquerdo. No caso de não haver um 

logo, será permitido o uso da Bandeira 

do Comitê ou no caso de ser um 

Gabinete Presidencial, utilizar o brasão 

de armas do país;  

● Nome oficial do país, entre o 

emblema/brasão do país e o logo do 

comitê, centralizado, em negrito e 

caixa-alta;  

● Assinatura do(s) delegado(s) no Canto 

Inferior Direito, em cima de uma linha 

em que abaixo está indicada o cargo 

oficial (ex.: Embaixador, Chefe de 

Estado, etc.);  

● O nome deve ser do real representante 

junto ao órgão. Caso essa informação 

não esteja disponível, o aluno pode 

colocar seu próprio nome;  

● O DPO deve ter apenas uma página. 

Certifique-se de que o documento siga o 

formato exigido pelo XVII Fórum 

FAAP 
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