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RESUMO 
 

Analisa as consequências do ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), um tratado 
internacional de recrudescimento à proteção da propriedade intelectual, no fluxo de 
informação no contexto da Sociedade do Conhecimento. Apresenta o histórico dos 
mecanismos internacionais de proteção à propriedade intelectual. Discorre acerca da 
Sociedade da Informação, com ênfase na criação da internet e em sua importância para uma 
sociedade moderna. Analisa os principais institutos do ACTA, com ênfase em sua aplicação 
no meio digital. 

 
Palavras-chave: ACTA. Propriedade Intelectual. Sociedade da Informação. Sociedade do 
Conhecimento 
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ABSTRACT 
 

It examines the consequences of ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), an 
Intellectual Property enforcement international, in the flow of information, considering the 
context of the Knowledge Society. It reports the history of the international institutions and 
mechanisms responsible for the intellectual property protection. It presents the Information 
Society, with emphasis on the Internet creation and its importance to a modern society. It 
analyzes the major institutes of ACTA, with emphasis on its application in the digital media.  
 

Keywords: ACTA. Intellectual Property. Information Society. Knowledge Society.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em 1° de novembro de 2011, passou a gozar de eficácia entre as partes signatárias 

o Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), ou, em uma livre tradução, Acordo 

Comercial Anti-Contrafação. 

Trata-se de um acordo com o fim de inserir uma nova camada de proteção à 

propriedade intelectual, em um âmbito global, visando a combater a exploração e uso 

indevido dos direitos de propriedade intelectual (PI): a Contrafação. 

A fase de discussões do referido Acordo foi bastante tumultuada. Foram cerca de 

cinco anos de negociações, feitas por um grupo fechado de países, fora das tradicionais 

instituições internacionais de comércio e de propriedade intelectual. 

Ocorre que o texto do acordo possui uma seção inteiramente dedicada à 

observação dos direitos de propriedade intelectual no meio digital. Trata-se do primeiro 

grande diploma internacional a regular a aplicação dos institutos de Propriedade Imaterial na 

rede mundial de computadores. 

Iniciou-se, pois, uma forte discussão: que consequências o ACTA traria  na 

comunicação livre por meio da internet? O fluxo de informação, tão importante para o 

desenvolvimento das sociedades modernas será afetado? De que modo? 

Nossa sociedade vive um momento de transformações. A forte e rápida evolução 

dos meios de comunicação permitiu a disseminação facilitada do conhecimento. O acesso à 

informação, ao conhecimento,  em conjunto com a criatividade e o espírito inovador, 

desempenham, hoje, um papel de destaque na economia do mundo. Essa sociedade de 

características próprias vem sendo denominada de Sociedade do Conhecimento ou Sociedade 

da Informação. 

A propriedade intelectual, por sua vez, desempenha o papel de grande 

incentivadora da criatividade e inovação, harmonizando o interesse do autor ou inventor com 

o interesse da sociedade não só em usufruir do invento como também em construir bases 

sólidas para o incentivo prolongado à  criatividade e  à inventividade. 

Esta monografia tem o objetivo de analisar os impactos do ACTA no fluxo da 

distribuição de conhecimento, no contexto da Sociedade da Informação. Dada a natureza 

tumultuada e controversa das negociações do acordo, mostra-se necessário, a fim de 
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investigar suas possíveis consequências, a análise das instituições internacionais já existentes 

responsáveis pela proteção dos direitos de propriedade intelectual. 

Ainda como pressuposto à consecução do objetivo identificado, mostra-se 

necessária a apresentação alguns aspectos teóricos acerca da Sociedade da Informação, a fim 

de bem apresentar o contexto em que o ACTA fora confeccionado.  

Por meio de uma pesquisa bibliográfica, com especial atenção a artigos de revistas 

especializadas, bem como informações oficiais de estados nacionais e de instituições 

internacionais obtidos por meio da internet, far-se-á um estudo descritivo-analítico, expondo, 

no primeiro capítulo, o histórico dos mecanismos internacionais de proteção à PI; no segundo 

capítulo, algumas concepções teóricas acerca da chamada Sociedade da Informação, com 

especial destaque aos impactos da rede mundial de computadores, a internet. 

Será apresentado, por fim, no terceiro capítulo, o ACTA. Analisar-se-ão os 

principais institutos do acordo aplicáveis ao comércio internacional. Em seguida apresentar-

se-ão aqueles institutos aplicáveis aos meios digitais, compreendidos em apenas uma única 

seção do texto, cuja interpretação exige um conhecimento de todo o Acordo como uma 

unidade. 

Por fim, serão apresentados os principais institutos do ACTA aplicáveis nos meios 

digitais, procurando identificar suas repercussões. É possível que haja uma ameaça real à 

produção e distribuição do conhecimento por meio dos meios digitais? Há ameaças à 

liberdade de uso da internet? Qual papel deve desempenhar a propriedade intelectual nesse 

contexto? Em tal análise, analisaremos as possíveis consequências no fluxo de informação, 

característica fundamental da Sociedade do Conhecimento. 
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2 PROPRIEDADE INTELECTUAL: HISTÓRICO DOS MECANISMOS 

INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO 

 

O conhecimento técnico-científico, as descobertas e invenções, bem como o 

fascínio despertado pelas expressões artísticas sempre representaram poder e potencial 

riqueza na sociedade humana. Tal potencial de riqueza ganhou ainda mais importância desde 

que o homem passou a viver em sociedades complexas, em que  se desenvolveram as trocas e 

o comércio. 

A invenção da prensa mecânica, bem como as transformações trazidas pela 

Revolução Industrial, vieram a aumentar o potencial de riqueza das inovações e criações da 

mente humana. Para Silveira (2005, p. 12-13): 
 

Somente, porém, com o surgimento da imprensa, por Gutemberg, e seu 
desenvolvimento, que permitiu a difusão de idéias pela multiplicação de exemplares, 
e com os primórdios da Revolução Industrial (que alguns autores fazem remontar na 
Inglaterra, França e nos Estados Alemães no século XVI), que implicou a passagem 
da forma de produção artesanal para a industrial por meio da máquina,  é que a 
humanidade passou a perceber que aquilo que foi criado pelo inventor  ou escritor 
não se exauria no exemplar materialmente executado, era algo além dele, era uma 
forma que podia ser reproduzida e multiplicada, e que podia representar riqueza. 

 
 

2.1 A importância dos mecanismos de proteção à propriedade intelectual 

 

Dado o potencial de representar riqueza e a necessidade empírica que se 

apresentava de proteger o direito de exclusividade para a exploração de tais riquezas 

imateriais, desenvolveu-se, por aplicação de analogia com os Direitos de Propriedade 

clássicos, o instituto da Propriedade Imaterial, ou propriedade intelectual (PI). 

Tal necessidade de efetivar uma proteção dos Direitos de PI, advém da natureza 

do capitalismo, da busca pelo lucro. Segundo a lógica de uma sociedade capitalista, será 

fomentada uma atividade sempre que possível a obtenção de lucro por seu intermédio, 

considerando que tal atividade traga benefícios a todos, não seja flagrantemente prejudicial à 

coletividade, ou que seja ao menos por ela tolerada. 

A exploração dos direitos de propriedade intelectual goza, atualmente, de 

exclusividade do autor, inventor ou descobridor. Considerando o potencial de gerar riqueza e 

a necessidade de proteção erga omnes (contra todos, de modo a manter a natureza de 
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exclusividade), os doutrinadores realizaram uma aproximação ao Direito de Propriedade 

clássico, retirando daí o nome do novo instituto: propriedade intelectual. 

 
A teoria dos direitos de propriedade sobre as criações e invenções é aceita pela 
maioria dos especialistas. A propriedade cria uma relação direta com a coisa, 
permitindo que se tire proveito e dela se disponha direta ou indiretamente (pelo 
contrato). Daí por que propomos a manutenção da concepção de propriedade, 
porém, através de uma visão integradora onde este conceito é ampliado, revisitado e 
flexibilizado pelos fenômenos atuais e futuros. (BASSO, 2000, p. 53) 

 
 

Segundo Basso (2000, p. 55), a PI representa a formalização da demarcação entre 

seus titulares e os outros. Para ela, “a concepção de propriedade intelectual, no atual quadro 

econômico, social e tecnológico, significa a valorização econômica da criação, sua proteção 

contra usurpação, cópia, plágio, etc”. 

A consolidação e a formalização do instituto da PI deu-se bastante recentemente 

na história do Direito, apenas na segunda metade do século XIX. O seu desenvolvimento teve 

como ponto inicial os conceitos já consagrados de propriedade clássica, vindo a adquirir 

maior autonomia apenas posteriormente, no decorrer do século XX, conforme a seguir 

demonstrado. 

Sempre houve trocas de mercadorias e produtos entre culturas diversas, dado o 

fascínio desempenhado por aquilo que se considera diferente, exótico. Além disso, os 

negócios impõem a busca pela maior eficiência e menor custo, sendo necessário, muitas 

vezes, a instalação de ramos de negócios em diferentes localidades, quase como se ignorasse 

as fronteiras entre diferentes estados. 

 
Os fatores que levam à globalização do mercado conduzem, quase que 
necessariamente, a uma uniformidade de proteção jurídica. A racionalidade do 
sistema exige, pelo menos, que não haja um excesso de condições de desigualdade, 
induzido pela legislação de direito intelectual, que conduza uma empresa a instalar 
unidades fabris em um território onde naturalmente não viria a produzir, ou que 
afaste a empresa de um território onde naturalmente tenderia a se instalar ou vender. 
(BARBOSA, 2003, p. 7) 

 

Propriedade intelectual é o instituto que confere proteção às criações oriundas do 

intelecto. São direitos de exclusividade conferidos ao titular/criador em relação ao objeto 

imaterial, intangível, fruto da elaboração criativa do indivíduo. 
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Tradicionalmente subdivide-se a propriedade intelectual em duas grandes 

categorias: direitos de propriedade industrial e direitos autorais. Os primeiros “tratam-se de 

direitos relativos às atividades industriais que normalmente guardam relação com a 

operacionalização de idéias em processos ou diferenciação de produtos industriais.” 

Enquadram-se neste ramo as patentes de invenção, modelos de utilidade, marcas, desenhos 

industriais, indicações geográficas, repressão à concorrência desleal, segredos industriais. 

No que se refere aos direitos autorais, inclui-se a proteção às obras artísticas, 

literárias e científicas em geral, como trabalhos musicais, livros, filmes, dentre outras criações 

do espírito, quando expressadas por meio de algum suporte físico tangível, ou intangível.  

Os direitos de autor, relativos às obras literárias, artísticas e científicas, 

juntamente com a propriedade industrial, são dois ramos da propriedade intelectual que 

foram, durante bastante tempo, estudados com uma grande independência. 

A doutrina moderna, de modo generalizado,  no entanto, vem defendendo a ideia 

de unidade da propriedade intelectual ou Imaterial, criando uma base legal comum não 

somente para os direitos de autor e propriedade intelectual como também para os direitos 

conexos e outros frutos do intelecto humano. 

 
Tais atividades devem ser agrupadas numa só categoria, porque integram o mesmo 
fenômeno: a criação imaterial, que o Direito é chamado a disciplinar e não a 
enquadrar a priori nesta ou naquela categoria ou resposta já dada. 
A concepção Unitária converge para a “propriedade intelectual”, cujo objeto é 
incorpóreo, imaterial. “Intelectual” não tem aqui conotação superficial ou antiquada 
de qualidade ou utilidade, mas sugere que a criação emana do homem, com o 
entendimento de que hoje existem criações que procedem só mediatamente dele, 
como os programas de informática, imagens de satélites, etc. A concepção, portanto, 
fica aberta anovas pesquisas. (BASSO, 2000, p. 52) 

 

A propriedade intelectual, por desempenhar um importante papel no mundo dos 

negócios e no comércio, adquire uma feição bastante internacionalista. “Será no âmbito da 

Propriedade Intelectual [...], possivelmente, onde se dá com mais frequência em nosso Direito 

a aplicação direta das normas internacionais” (BARBOSA, 2003, p. 13). 

 

2.2 As Convenções de Berna e de Paris 

 

Desde o século XIX, iniciou-se uma grande tradição de tentativas de 

harmonização  e uniformização das normas de proteção à PI. Barbosa (2003, p. 10) destaca 

que o  movimento de uniformização de muitos sistemas nacionais de proteção é fruto 
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especialmente da ação direta diplomática e econômica, dos Estados Unidos, ressaltando seu 

papel de protagonismo desempenhado com maior força a partir do século XX. 

Destacam-se, em tal contexto, como marco legal internacional, a Convenção da 

União de Paris (CUP), de 1883, e a Convenção da União de Berna (CUB ou Convenção de 

Berna), de 1886. 

Ambas as convenções criaram uma “união”. Os países signatários, bem como 

aqueles que aderissem posteriormente, eram membros e podiam exigir o cumprimento das 

obrigações em relação aos outros. 

O fator diferenciador das referidas uniões relativamente a uma convenção clássica 

era que elas eram não só abertas a entrada de novos países, bem como era aceita uma possível 

saída. 

A Convenção da União de Paris (1883) tinha como objeto a Propriedade Industrial 

e fundamentava-se em três princípios básicos: o	  princípio do tratamento nacional, o princípio 

da prioridade e o princípio da independência das patentes. 

O princípio do tratamento nacional propunha que todos os instrumentos de 

proteção à Propriedade Industrial à disposição do nacional também deveria ser oferecido ao 

estrangeiro. 

Barbosa (2003, p. 40 e 41) chama a atenção para o fato de que o tratamento não 

seria perfeitamente paritário. A CUP apenas prevê que todas as prerrogativas, direitos e 

oportunidades oferecidas aos nacionais sejam também oferecidas aos estrangeiros. Pode-se 

admitir, contudo, a o tratamento desigual para o estrangeiro para beneficiá-lo, para oferecer-

lhe mais proteção do que é oferecido ao nacional. É o texto do primeiro parágrafo do Artigo 2 

da Convenção de Paris:  

 
(1) Nationals of any country of the Union shall, as regards the protection of 
industrial property, enjoy in all the other countries of the Union the advantages that 
their respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals; all without 
prejudice to the rights specially provided for by this Convention. Consequently, they 
shall have the same protection as the latter, and the same legal remedy against any 
infringement of their rights, provided that the conditions and formalities imposed 
upon nationals are complied with. 

 

O princípio da independência das patentes prevê que cada patente representa um 

título nacional, completamente independente das patentes de todos os outros estados. Mesmo 

com o posterior cancelamento da patente em um outro país membro da União, as patentes já 

perfeitamente registradas nos outros membros subsistirá.  
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O princípio da prioridade prevê, conforme depreende-se de sua denominação, 

prioridade para o registro da patente realizada pelo nacional de um dos países membros em 

todos os outros países membros da União, no período de um ano, contado a partir do depósito 

da primeira patente.  

 
É conveniente ilustrá-lo com um exemplo: suponhamos que alguém tenha inventado 
algo nos Estados Unidos, deposite essa invenção no escritório de patentes americano 
e comece a usá-la. Imediatamente depois do depósito americano, um brasileiro 
inventa a mesma coisa, ou começa a copiar e a usar a invenção americana. Ocorre 
que o primeiro inventor tem o benefício de uma prazo de prioridade de um ano, ou 
seja, pode depositar nos Estados Unidos a primeiro de janeiro, e depois depositar no 
Brasil um ano após, que mesmo assim seus direitos estarão protegidos. O brasileiro 
que inventou autonomamente não terá direito à patente e, de outro lado, a cópia ou o 
uso não autorizado não tirará o direito do primeiro inventor. (BARBOSA, 2003, p. 
41) 

 

Por fim, ainda destaca-se na Convenção de Paris, instrumentos para evitar o abuso 

do direito de patente. A CUP previu o instituto da licença compulsória. Barbosa (2003, p. 44), 

explana o instituto por meio de uma exemplificação: “Suponhamos que um inventor 

estrangeiro conseguiu a patente aqui, de um novo transformador, mas não o está fabricando. 

Passando o prazo legal, qualquer um pode requerer ao INPI uma licença compulsória e passar 

a fabricar.”  

Cabe ainda ressaltar que a União de Paris, dentro do espírito de cooperação 

recíproca e unidade de propósitos, “nunca incluiu qualquer aparelho repressor, que desferisse 

penalidades contra um país participante por alegadas infrações do Tratado” (BARBOSA, 

2003, p. 40). Carecia-lhe, portanto, formas de efetivação e ainda de fiscalização e 

monitoramento. Ressalta-se que a mesma crítica pode ser realizada, com a mesma ênfase, 

para a Convenção de Berna, a seguir apresentada.	  	  

A Convenção da União de Berna (1914), por sua vez, foi o marco legal 

internacional dos direitos de autor, alcançando as obras artísticas, literárias e científicas, em 

quaisquer de seus modos de expressão1. 

_______________	  
1 Diz o Parágrafo 1 do Artigo 2 da Convenção de Berna (1914) :  

(1) The expression “literary and artistic works” shall include every production in the literary, scientific 
and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as books, pamphlets and 
other writings; lectures, addresses, sermons and other works of the same nature; dramatic or dramatico-
musical works; choreographic works and entertainments in dumb show; musical compositions with or 
without words; cinematographic works to which are assimilated works expressed by a process 
analogous to cinematography; works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and 
lithography; photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to 
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Alberga, da mesma forma, o princípio do tratamento nacional, consagrando a 

obrigatoriedade de não-discriminação negativa do estrangeiro. A CUB inovou ao estabelecer 

a inexigibilidade de registro prévio da obra para que haja efetiva proteção.  Em relação aos 

direitos de autor, diferentemente do previsto para a propriedade industrial, o registro é ad 

probandum tantum e opcional (BARBOSA, 2003, p. 40). 

A publicação  por si de uma obra inédita artística, literária ou científica já é 

formalidade suficiente para assegurar os direitos de autor. 

Ademais, a CUB não só formalizou a proteção dos Direitos Patrimoniais de Autor 

como também efetivou2 a proteção dos direitos morais de autor. “estes últimos serão, 

essencialmente, o direito de nominação (ou de paternidade da obra) e o de integridade da 

obra, em face de eventuais alterações.” (BARBOSA, 2003, p. 48) 

 

2.3 OMPI, OMC E TRIPS 

 

Em 1967, foi criada a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI ou 

WIPO em inglês), por meio da Convenção para o Estabelecimento da Organização Mundial 

da Propriedade Intelectual (1967). Trata-se, pois, de uma instituição permanente, com o fim 

de não só de monitorar, como ser um palco facilitador para as discussões envolvendo 

propriedade intelectual em âmbito mundial. 

Desde sua criação, a OMPI foi a responsável por administrar3 tanto a Convenção 

de Paris como a Convenção de Berna, em resposta a uma das maiores críticas realizadas 

tradicionalmente a ambas: a falta de instrumento de monitoramento e fiscalização. Em 1974 a 

OMPI tornou-se agência especializada da ONU. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
photography; works of applied art; illustrations, maps, plans, sketches and three-dimensional works 
relative to geography, topography, architecture or science. 
 
 

2 Diz o Parágrafo 1 do Artigo 6 da Convenção de Berna (1914):  

(1) Independently of the author's economic rights, and even after the transfer of the said rights, the 
author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or 
other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be 
prejudicial to his honor or reputation.  

 
3 Ao citar as funções da OMPI, sua Convenção instituidora, no inciso (ii) do Artigo 4 estatui: “[the Organization] 
shall perform the administrative tasks of the Paris Union, the Special Unions established in relation with that 
Union, and the Berne Union” 
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Após o término da Segunda Guerra Mundial, iniciou-se um grande movimento 

internacional de regulação, formação e organização de uma nova estrutura internacional 

econômica. Em tal cenário, nasceram os Acordos de Bretton Woods (referência dada à 

Conferência de Bretton Woods, ocorrida em 1944), que previam a criação do FMI (Fundo 

Monetário Internacional) e do BIRD (Banco Internacional de Reconstrução de 

Desenvolvimento), tendo ainda proposto uma organização reguladora do comércio 

internacional, denominada à época de OIC (Organização Internacional do Comércio). 

Em 1946, 23 países reuniram-se para discutir e negociar sobre questões tarifárias, 

o que levou à elaboração do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (General 

Agreement on Trade and Tariffs - GATT), assinado em 30 de Outubro de 1947. O GATT 

possuía inicialmente pequenas ambições, funcionava como um foro de discussões, 

prevalecendo ainda a solução diplomática de conflitos. 

Em 1948, quatro anos após a Conferência de Bretton Woods, foram terminadas as 

negociações prévias da criação da OIC, concretizando-se no Acordo de Havana. O acordo, 

porém, nunca foi ratificado no congresso dos Estados Unidos, restando prejudicada a eficácia 

da então embrionária organização.  

Dado o fracasso da instituição da OIC, o GATT ganhou importância nos anos 

seguintes como o principal foro de discussão de comercio internacional. O que era para ser 

um mero Acordo de Tarifas acabou desempenhando um papel de uma instituição, mesmo que 

de modo precário. Mantinha-se, pois, a antiga crítica de falta de executividade das decisões e 

sugestões do órgão. Não havia uma corte arbitral a julgar questões de comércio internacional, 

bem como era restrito o número de países participantes. Grandes economias como China ou 

Rússia não faziam parte do GATT.  

As negociações do GATT eram realizadas por meio de uma agenda previamente 

estabelecida (rodada). A Rodada Uruguai fora iniciada em 1986, em um ambiente em que 

países, em especial os tigres asiáticos, emergiam economicamente de modo vertiginoso. Além 

disso, as então economias socialistas já demonstravam seu descontentamento; parecia bastante 

provável a sua reintegração plena ao comércio global. O mundo vivia um momento de 

grandes expectativas, era necessário criar um novo marco legal para o comércio, desta vez 

mais robusto, com mais poderes, envolvendo um número maior de países, provendo maior 

legitimidade aos seus atos.  

A Ata final da Rodada Uruguai (1994) apresentou o Acordo Constitutivo da 

OMC. A Organização Mundial do Comércio passou a ser a responsável por  
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administrar e aplicar os acordos comerciais multilaterais e plurilaterais que, em 

conjunto, configuram o novo sistema de comércio, servindo como foro para negociações 

multilaterais, além de regular os procedimentos de solução de controvérsias. 

Em 1985, a OMC iniciou seu funcionamento. Nos anos seguintes, grandes países, 

incluindo-se diversos emergentes, como Coréia do Sul, Singapura, Brasil e México, bem 

como a maioria dos ex-socialistas da Europa aprovaram internamente as normas exigidas, 

passando a gozar do status de membro da OMC. 

Durante a Rodada do Uruguai foram assinados diversos acordos. A ratificação 

interna de alguns desses acordos eram pré-requisitos obrigatórios para entrada de um país na 

OMC. Os acordos da Rodada eram “classificados em: Acordos Multilaterais (anexos 1, 2 e 3), 

de adesão obrigatória, e os Plurilaterais (anexos 4A, 4B, 4C e 4D), de adesão opcional” 

(BRASIL, on-line). 

Inclui-se no rol dos acordos de adesão obrigatória (BRASIL, on-line) a revisão de 

1994 do GATT, o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), o Entendimento 

Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias, o Mecanismo de 

Exame de Políticas Comerciais (TPR), bem como o Acordo sobre Aspectos dos direitos de 

propriedade intelectual (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 

– TRIPs). 

Os TRIPs constituem o marco legal internacional de proteção à propriedade 

intelectual. Seu conteúdo consagrou diversos princípios já existentes nas Convenções de Paris 

e Berna, as quais, em verdade, foram a base na qual o TRIPs fora construído. Foi 

recepcionado o	  princípio do tratamento nacional, o princípio da prioridade e o princípio da 

independência das patentes, a inexigibilidade de registro prévia dos direitos de autor etc. 

Uma grande novidade trazida pelo TRIPs era o fato de o acordo não só fazer parte 

da OMC, mas também ser de observação obrigatória. Além de seu âmbito de aplicação e 

eficácia ter aumentado por tal motivo, contava ainda com as instituições da OMC, incluindo o 

Tribunal Arbitral, no caso de solução de conflitos. 

As grandes discussões acerca de propriedade intelectual tinham um espaço para o 

seu desenvolvimento: OMC e a OMPI. 

 

 

2.4 Contrafação 
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Este trabalho tem como objeto o Anti-Counterfeting Trade Agreement (ACTA). É 

imperativo, pois, discorrer brevemente sobre o significado de contrafação. 

Conceituar contrafação pode ser bastante difícil, já que pode haver confusão, dada 

as diferentes nuances admitidas pelo termo, variando de significado levemente de acordo com 

o uso, bem como de acordo com o idioma em que é utilizado. 

No mundo jurídico, o termo pode assumir duas noções levemente distintas. A 

primeira delas é a ideia de falsificação em sentido amplo. Utilizada neste sentido, fala-se em 

contrafação como forma de iludir a autenticidade de documentos, produtos, assinaturas etc. 

Diz-se que a moeda falsificada é uma contrafeita; ou que um documento é fruto de 

contrafação, quando ilegítimo. 

A outra utilização do termo, de maior interesse para este trabalho, é aquela que 

apresenta contrafação como uso indevido ou ainda violação dos direitos de propriedade 

intelectual. É uma forma mais restrita e técnica de apresentação do termo. A violação de 

patentes, por exemplo, é uma contrafação segundo esta utilização. Não necessariamente uma 

violação de patentes pode ser caracterizada como falsificação; bem como uma falsificação, 

segundo o último conceito, só é contrafação quando viola direitos de propriedade intelectual. 

Tais formas de utilização podem ser consideradas meras tendências. Carrara e 

Soavi (2010, p. 429), por exemplo, escrevendo em língua inglesa, tentam em um artigo definir 

o termo contrafação, diferenciando-o de cópia ou réplicas, relativamente a obras artísticas e 

artefatos históricos. Tal empreitada mostra apenas a flexibilidade que  o termo pode assumir. 

Os autores chegam à conclusão que, nos casos por eles analisados, a melhor definição de 

contrafação seria: “(x) is a counterfeit if and only if x has been intentionally produced to 

convince someone else that x has a historical property that it actually does not possess”4.  

Outro termo ainda a ser levado em consideração, é o termo pirataria. Tal palavra 

refere-se originalmente ao ato de se apossar, pela força, de bens de outrem, cometidos no mar 

contra embarcações. Por analogia, passou a se utilizar o termo no caso de cópias ou de 

reprodução não autorizada de livros, impressos, gravações ou áudios, ou ainda marcas 

registradas. Nota-se que o referido significado está integralmente contido no termo 

contrafação, no sentido explanado no parágrafo acima. 

 

_______________	  
4 (x) é contrafação (bem contrafeito) se, e somente se, x tenha sido intecionalmente produzido para convencer 
alguém que x possui uma propriedade histórica (ou histórico de propriedade) que, em verdade ele não possui. 
(Tradução minha) 
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3 A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

 

O conhecimento sempre desempenhou um importante papel na história humana. 

O conhecimento, a informação, o poder de cognição e abstração elevadas são apontados * 

como fatores diferenciadores dos homens e dos animais. 

Desde as primeiras sociedades, estabeleceu-se como fator atuante na organização 

social, essencial para caracterização do sistema produtivo de cada povo; elemento central a 

melhorar a vida de todos, e também a diferenciá-los em um grupo formado por desiguais. 

Se o papel do conhecimento, da informação, sempre foi de destaque na História, 

por que se utilizar da expressão sociedade da informação somente agora, para se referir às 

atuais transformações em nossa sociedade? 

Vivemos um tempo de mudanças. Burch (2005) indaga: vivemos em uma era de 

mudanças ou em uma mudança de eras? Trata-se de um mundo pós-industrial? Ou seria 

apenas uma nova etapa da chamada sociedade industrial?  

Discussões terminológicas à parte, é fato que vivemos um período de 

transformações. Por que então chamar essa nova etapa de “Sociedade da Informação e do 

Conhecimento” se o conhecimento foi reconhecidamente fator decisivo durante todo o 

processo da evolução humana?  

O conhecimento, bem como sua divulgação e propagação, em verdade, nunca 

desempenharam um papel tão essencial. Esse papel de evidente e superior importância é o 

fator diferenciador motivo pelo qual muitos estudiosos têm defendido o termo Sociedade da 

informação, ou ainda Sociedade do Conhecimento, dada a importância relativa 

excessivamente maior que o conhecimento difundido tem desempenhado na produção de 

riquezas humanas. 

A utilização do termo é bem-vinda, por bem demarcar a nova etapa do 

desenvolvimento humano. O escolha do termo em si pode não ser ainda definitiva (Sociedade 

da Informação, do Conhecimento ou Pós-Industrial?) ou ainda sofrer críticas. Ocorre que há, 

sim, novas características e houve, sim, a necessidade de denominação deste novo fenômeno. 

A evolução humana sempre se dá em ciclos concêntricos. O novo ciclo não exclui 

o anterior. Nossa sociedade ainda é industrial. Mas, na presente fase, a sociedade industrial 

possui características que não puderam ser ignoradas, gerando inquietação e a necessidade de 
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se pensar: será que ainda vivemos em uma sociedade industrial nos moldes traçados no século 

XVIII?  

Nas diversas etapas do desenrolar da História, no processo de geração de riquezas, 

sempre houve um fator que se destacava, cuja procura ou desejo era maior, quer seja por sua 

aparente escassez ou outros motivos, tornando-se portanto, um elemento disputado entre os 

diversos povos.     

Na Antiguidade destacava-se a água e a produção de alimentos; no mundo em 

processo de industrialização destacava-se o capital e a maquinaria, a nova tecnologia 

mecânica. Em uma sociedade da informação, tais elementos perdem importância relativa, 

dado o protagonismo desempenhado pelo conhecimento, pelo saber de modo geral, difundido 

por todos e para todos, e não concentrado nas mãos de alguns. O aumento do nível geral de 

formação dos entes da sociedade proporciona uma amplitude maior de possibilidades de 

criação ou descoberta de novos conhecimentos.  

A alavancagem5 do conhecimento global é uma das principais ferramentas para o 

aprofundamento dos conhecimentos específicos e especializados, cada vez mais complexos e 

interdisciplinares, apresentando-se de maneira menos instrumental e técnica, mais difícil de 

ser transmitido de uma maneira enciclopédica, por necessitar de uma base cada vez mais 

ampla, interdisciplinar e complexa. 

 

3.1 A internet e a alavancagem do conhecimento 

 

O desenvolvimento tecnológico recente na área das telecomunicações trouxe 

grandes modificações na dinâmica da sociedade, abrindo novas fronteiras e novas 

oportunidades. 

Tais mudanças ocorreram no decorrer do século XX, intensificando-se no final do 

século, a partir da década de 1980, proporcionada pelo desenvolvimento dos circuitos lógicos, 

da tecnologia digital. Ocorreu uma verdadeira migração de valorização dos bens tecnológicos: 

do valor da tecnologia predominantemente elétrica ou mecânica, para a maior valorização da 

tecnologia digital. 

_______________	  
5 Segundo a física, a alavanca é utilizada para multiplicar a força mecânica. Aplica-se aqui analogicamente o 
termo alavancagem para explanar o potencial multiplicador que uma tecnologias têm sobre os seus resultados.   
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A ascensão das mídias digitais proporcionou uma revolução comportamental na 

sociedade. Tal revolução teve como traço mais marcante a criação da rede mundial de 

computadores: a internet. 

A prensa móvel, concebida por Gutenberg no Século XV, possibilitou uma 

revolução na disseminação do conhecimento. Tal instrumento tornou a reprodução de obras 

escritas em massa muito mais fácil e barata. Foi o marco embrionário da cultura do 

conhecimento. A prensa proporcionou o nascimento de academias por toda a Europa, 

contribuiu com o florescimento artístico e cultural, conhecido como Renascimento. Com a 

excusa da metáfora empregada, foi uma alavanca para a distribuição de conhecimento por 

todo o mundo, e a consequente formação intelectual, técnico-professional dos diversos povos 

no último meio milênio. 

A internet  e os novos meios de comunicação e distribuição de conhecimento têm 

a capacidade de completar o processo iniciado por Gutenberg, realizando com o 

conhecimento aquilo que fora realizado com a capacidade de produção de alimentos durante a 

Revolução Agrícola; bem como o que fora realizado com a força mecânica durante a 

Revolução Industrial.  

A Revolução Agrícola proporcionou novas oportunidades, mudou a concepção de 

vida do homem, que passou a desempenhar uma porção bem menor de seu tempo e força vital 

em busca de alimentos: houve uma verdadeira alavancagem da capacidade de produção de 

alimentos para os diversos povos. 

A Revolução Industrial, por sua vez, consubstancia-se em um verdadeiro processo 

de alavancagem da força física. Os grandes inventos e as grandes descobertas de tal período 

histórico possibilitarem um grande poder para o homem, na construção de bens concretos, 

com grandes avanços nas áreas de transporte, engenharia civil, comunicações etc. 

A Revolução Digital, por sua vez, representa também um grande potencial de 

alavancagem no campo do conhecimento, considerando a sua produção e distribuição. Os 

avanços recentes da tecnologia digital podem completar, maximizar, aumentar o grau de 

alavancagem de distribuição do conhecimento já proporcionado por Gutenberg. 

A ideia da informação disponível, em qualquer lugar, a qualquer tempo, de forma 

imediata é algo fascinante, tido como algo comum nos dias atuais; mas, se proposto há poucas 

décadas, seria algo bastante irreal. 

Inspirada nas tecnologias militares de comunicação nos Estados Unidos desde a 

década de 1960, as importantes universidades americanas iniciaram um processo de 
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interligação de seus computadores, a fim de trocar experiências de maneira rápida e eficiente. 

A ideia logo foi abraçada pela iniciativa privada, primeiramente nos Estados Unidos e Europa, 

espalhando-se posteriormente por todo o mundo.  

Um dos responsáveis por essa popularização foi Tim Berners-Lee, cientista inglês, 

que trabalhava no Centro Europeu de Pesquisa Nuclear (CERN), idealizador do conceito de 

referências “acessíveis”. Tim Berners-Lee tornou conhecida a noção do “hipertexto”, criando 

a “World Wide Web”, tornando padrão a nova lógica da internet: a ligação de uma página de 

conteúdo a outras, por meio de um link ou hyperlink, proporcionando o conceito de 

navegação em um “mar” de conteúdos. 

O ex-vice presidente dos Estados Unidos Al Gore, ainda durante sua vida 

acadêmica, nas décadas de 1970 e 1980, cunhou (JIANG; DAGLEY, 1999) o termo de 

supervia da informação ou information superhighway. 

Para Gore, a construção da infra-estrutura da nova era do conhecimento era algo 

essencial para o fututo desenvolvimento de seu povo. Já na década de 1970 e 1980, Gore 

defendia que o Estado deveria incentivar e regular a criação da “nova infra-estrutura”, 

diferenciando-a da infra-estrutura tradicional. 

Para esplanar suas ideias, Gore utilizou, em um de seus discursos, ainda em 1991 

a seguinte analogia: 
 

Consider the interstate highway system. It made sense for post-war America with 
lots of new automobiles clogging crooked two-lane roads. But who was going to pay 
for it? There was no private business that could afford it and no entrepreneur 
convince it was worth it. Similarly, the private sector cannot afford to build the high-
speed computer network we need and may not even be convinced of its value. But 
like the interstate highway system, once this network is completed the demand for 
its use will skyrocket. We are already seeing private and public concerns building 
feeder networks that, just as state roads feed into the interstate highways, could 
make the network more effective.... For almost 15 years, I have been working to 
change federal policy so that as a nation we will invest in the critical infrastructure 
of information superhighways. (GORE, 1991 apud JIANG; DAGLEY, 1999) 

 

3.2 O Libertarismo Digital 

Quando a internet acabara de ser fundada, diversos entusiastas e grandes 

pensadores passaram a trocar ideias sobre o real papel da internet. A rede, de início, parecia 

um mundo novo, e tais entusiastas defendiam que não devia haver regras estritas no novo 

espaço criado. O conteúdo publicado não deveria sofrer qualquer tipo de censura. Em 

verdade, a própria rede teria o papel de auto-regulação. A internet era tratada de forma 

orgânica: possuía uma lógica própria e parecia ter vontade própria, não admitindo nenhum 

tipo de controle externo ou censura. 
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Tal corrente, bastante difundida e até respeitada em meados da década de 1990, 

ficou conhecida como Libertarismo Digital. John Perry Barlow, um dos grandes defensores 

do Libertarismo Digital, publicou, em 1996, em resposta à aprovação do Telecommunications 

Act, primeira lei dos Estados Unidos a promover regulação na internet6, a Declaração de 

Independência do Ciberespaço, em que expunha de forma eloquente alguns ideais dos 

libertaristas digitais. Escreveu Barlow: 

 
Governments of the Industrial World, you weary giants of flesh and steel, I come 
from Cyberspace, the new home of Mind. On behalf of the future, I ask you of the 
past to leave us alone. You are not welcome among us. You have no sovereignty 
where we gather. 
We have no elected government, nor are we likely to have one, so I address you with 
no greater authority than that with which liberty itself always speaks. I declare the 
global social space we are building to be naturally independent of the tyrannies you 
seek to impose on us. You have no moral right to rule us nor do you possess any 
methods of enforcement we have true reason to fear.  

 

Barlow terminou o seu manifesto declarando: 

 
These increasingly hostile and colonial measures place us in the same position as 
those previous lovers of freedom and self-determination who had to reject the 
authorities of distant, uninformed powers. We must declare our virtual selves 
immune to your sovereignty, even as we continue to consent to your rule over our 
bodies. We will spread ourselves across the Planet so that no one can arrest our 
thoughts. 
We will create a civilization of the Mind in Cyberspace. May it be more humane and 
fair than the world your governments have made before.  

 

O crescimento e o amadurecimento da rede mundial em anos posteriores, de certa 

forma, contrariou o pensamento inicial de Barlow. A internet, como uma criação feita pelos 

humanos e para os humanos, obedece sim uma lógica social já pré-existente, mas também 

quebra outras regras, como algumas daqueles impostas pelas fronteiras entre os países, que no 

mundo digital são praticamente inexistentes. 

Sobre as fronteiras ou sua inexistência no mundo digital, Katsch, escreveu em 

1995: 

 
We  are in an  interconnected  and overlapping  set of spaces rather  than  in  a  
world  where  territory  discretely  and definitively separates sovereign states. […] 
While the ability to move information across borders at electronic speed will not 

_______________	  
6 A Telecommunications Act, de 1996, em verdade, acabava com o monopólio do governo americano como 
“guardião” da internet, abrindo a administração da rede internacional para empresas privadas, o que deveria, 
segundo seus apoiadores, fornecer um crescimento mais rápido da infraestrutura, para que suportasse o 
crescimento quase exponencial por qual passava a internet. 
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replace  either political  entities  or manufacturers  of durable goods,  it does  change  
our experience  with  political  and economic  entities,  our  relationship  with  them,  
and  the relationships  between  and  among such entities. 
[…]  The  blurring  of  physical  boundaries  occurs because  communication  is  no  
longer  dependent  upon transportation.  Those  in  control  of  physical boundaries –
nation, states- lose  some  ability  to  control communication that might, quite 
literally, have been stopped at the border. 

 

Uma série de estudos floresceu no mundo acadêmico, no fim da década de 1990 e 

começo da década de 2000,  a fim de estudar o fenômeno tão complexo que se apresentava, 

em tempo real, para todos. Para a decepção dos Libertaristas, os atos praticados na rede 

mundial passaram a se parecer cada vez mais com os atos praticados no mundo “real”.  Houve 

o desenvolvimento do comércio eletrônico, a distribuição de conteúdo pago e até o estado 

passou a ter presença mais forte no mundo digital, por meio de seus serviços eletrônicos. 

Por outra face, as ideias do Libertarismo Digital não morreram completamente, 

estão ainda bastante presentes no mundo digital e na mente de muitos pensadores. A internet 

ainda apresenta muitas características orgânicas. Ainda parece se autorregular e ignorar 

tentativas externas de regulação; sempre parece achar um caminho alternativo para aquele 

anteriormente bloqueado. 

A ideia da liberdade de forma absoluta na rede influenciou e continua a 

influenciar o ideário de milhões pessoas, mesmo que essas pessoas sequer tenham o 

conhecimento do que seria o movimento do Libertarismo Digital. Muitos jovens e adultos não 

realizam um juízo de reprovação social severo quando fazem “downloads”, por exemplo, de 

músicas ou vídeos na rede sem pagar para isso. Tais atos parecem encontrar legitimação no 

sentimento libertarista, disseminado, desorganizado, mas ainda presente.  

O filme ou a música, por exemplo, prescindem  hoje de suporte em uma mídia 

física para sua distribuição. Do ponto de vista liberalista, se a internet é, em teoria, um veículo 

livre, porque reprovar socialmente aquele que distribui conteúdo de maneira supostamente 

livre? Muitos não reprovam socialmente tal conduta; acham-na aceitável.  

A desnecessidade de apoio em um meio físico para a distribuição de conteúdo é 

uma grande ameaça aos institutos clássicos de proteção à propriedade intelectual (PI). A PI, 

por sua vez, é um instrumento artificial, criado à semelhança dos direitos de propriedade reais 

(mais empíricos por natureza), a fim de proteger a exploração de criações da mente humana.  

Como proteger a criação intelectual humana nos moldes clássicos se não há mais 

uma mídia física a proteger? Em tal ambiente, proliferou-se a Contrafação Digital: a violação 

de Direitos Autorais no âmbito da internet. 
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3.3 A importância da propriedade intelectual na Sociedade da Informação 

 

O forte fluxo de conhecimento é a principal característica da Sociedade da 

Informação. Inserido nesse fluxo constante está, é claro, inúmeros bens imateriais protegidos 

pelo instituto da PI. 

A propriedade intelectual foi criada a fim de harmonizar os interesses individuais 

com os interesses coletivos, por meio de um mecanismo que envolve a exclusividade 

temporária de exploração dos direitos (os direitos econômicos de autor duram a vida do autor 

mais alguns anos; as patentes duram um período prévio de exclusividade para o inventor). 

(SANTOS, 2011) 

A facilidade de cópia, de transmissão e de multiplicação da informação geram um 

enorme potencial e são, conforme já explanado, o núcleo da chamada SI. 

Tal facilidade, no entanto, também produz conflitos. Com os custos de cópia em 

quase zero, os criadores, bem como as indústrias correlatas, temem um cenário em que se 

qualquer um (ou quase todos) puderem  se apropriar facilmente dos bens imateriais 

produzidos, ninguém teria os incentivos necessários para investir tempo ou dinheiro para a 

produção, outrora incentivada. 

Apresentada a importância da informação e do conhecimento  no 

desenvolvimento da sociedade a questão que se põe é: como realizar a proteção dos direitos 

de propriedade intelectual no mundo digital sem prejudicar a benéfica livre circulação da 

informação? Os novos institutos propostos de recrudescimento da proteção à PI no mundo 

Digital são justos e absolutamente necessários ou violam outros direitos já consagrados? O 

modo como têm-se desenvolvido a negociação desses novos institutos é legítima, permitiu a 

participação de toda a sociedade mundial? 

Este trabalho, procura tangenciar tais questões, partindo para a análise de um 

Acordo multilateral assinado em 2010, o Anti-Cunterfeiting Trade Agreement, a seguir 

apresentado e analisado. 
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4 O ACTA (ANTI-COUNTERFEITING TRADE AGREEMENT) E SUAS 

CONSEQUÊNCIAS NO FLUXO DO CONHECIMENTO 

 

No presente capítulo será apresentado o ACTA, analisando a forma como o 

tratado foi elaborado e seus institutos de maior importância. Em seguida será analisada as 

consequências do acordo no meio digital e no fluxo de conhecimento crescente de nossa 

sociedade. 

 

4.1 O ACTA 

 

Durante o ano de 2006, o governo americano, ainda sob a administração George 

W. Bush, começou uma séria mobilização a fim de estabelecer um novo marco legal  

internacional com o intuito de criar mecanismos e institutos mais efetivos para a proteção da 

propriedade intelectual (PI) – no comércio internacional. 

 

4.1.1 Histórico e negociações 

 

Foram iniciadas conversas bilaterais entre os Estados Unidos e outros países 

desenvolvidos interessados em desenvolver instituições para um recrudescimento à proteção 

dos direitos de PI. O Japão, ainda no ano de 2006, bem como a União Europeia, Canadá e 

Suiça, em 2007, mostraram-se bastante interessados no tema. Logo um pequeno grupo já 

havia se formado a fim de elaborar um novo acordo internacional contra a pirataria e a 

falsificação, a combater a contrafação de maneira ampla (SUIÇA, on-line).  

Apesar de já ter sido objeto de discussão na Organização Mundial do Comércio 

ou até mesmo na Organização Mundial da Propriedade Intelectual, as tentativas de consenso 

para a criação de uma nova base legal para a proteção mais aprimorada à propriedade 

intelectual, no âmbito de tais instituições, não obtiveram êxito devido a fortes divergências 

entre os membros (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO, on-line, 2009). 

Restando infrutíferas tais tentativas, o grupo formado por Estados Unidos, Japão, 

Suiça, Comissão Européia, além de alguns outros países de alto nível de desenvolvimento, 

liderados pelos americanos, iniciaram uma série de conversas independentes.  
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Além de criar uma nova base legal de proteção à PI, o Acordo criaria uma nova 

instituição, no âmbito da qual se discutiriam novas propostas sem a interferência direta de 

outros países que não compartilhem as mesmas ideias. 

Entre outubro de 2007 e outubro de 2010, foram realizados 11 encontros (SUIÇA, 

on-line) entre as partes interessadas. O assunto discutido nos encontros era mantido em 

segredo, e todos aqueles que tinham conhecimento do texto assinavam compromisso de 

confidencialidade (non-disclosure agreement). (KNOWLEDGE ECOLOGY 

INTERNATIONAL, on-line, 2009). 

Ocorre que, relativamente ao ACTA, tal segredo foi mantido de maneira bastante 

rígida e por um grande período de tempo (durante cerca de três anos). Ademais, caso o 

assunto fosse discutido no âmbito da OMC ou da OMPI, haveria a obrigatoriedade de 

publicação e ainda a possibilidade de participação de todos os membros de cada organização. 

Discutir tais assuntos por meio de um novo acordo multilateral pode ser interpretado como 

forma de excluir a manifestação de alguns países que poderiam se mostrar contrários, 

formando um consenso entre um grupo pequeno de países, o qual seria imposto 

posteriormente quase que de modo coercitivo. 

Durante o período das discussões, notadamente nos últimos meses, alguns trechos 

do acordo em negociação vazaram para o conhecimento do público. Ainda em 2009, uma 

suposta proposta final do Acordo foi divulgado pelo site Wikileaks (on-line, 2009). 

Em maio de 2008, o site Wikileaks (on-line, 2008) divulgou um vazamento do 

que seria um esboço do Tratado. Fora divulgada a proposta de nome: ACTA e, pela primeira 

vez, tomou-se conhecimento de que uma das principais preocupações do grupo negociador era 

a chamada “pirataria digital”. Os avanços tecnológicos da rede mundial de computadores 

tinham proporcionado a distribuição facilitada de conteúdo. Tal facilidade também 

proporcionou a distribuição facilitada de conteúdos frutos de contrafação. 

Cientes de que o mundo virtual ignorava as fronteiras do mundo dos negócios 

físicos, tais países, a fim de proteger seus interesses, defendiam, na oportunidade da criação 

do novo tratado, a elaboração, pela primeira vez em um acordo internacional no âmbito da 

Organização Mundial do Comércio, de normas a reguladoras de práticas consideradas nocivas  

ao direito de propriedade intelectual no mundo virtual. 

Tal acordo em elaboração logo recebeu a denominação de Anti-Counterfaitng 

Trade Agreement (ACTA), cuja tradução literal em português pode ser Acordo de Comércio 
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Anticontrafação. Em espanhol, uma das línguas oficiais em que o Acordo foi elaborado, o 

título escolhido foi de natureza menos técnica: Acuerdo Comercial contra la Falsificación. 

O ACTA, conforme sua própria denominação EVIDENCIA, tem um objeto bem 

maior que o combate a práticas indesejadas no âmbito digital. O seu texto final traz também 

uma série de medidas em detalhes que devem ser adotadas nas aduanas em caso de suspeita 

de comércio de produtos fruto de contrafação. Além de novas medidas aduaneiras, os países 

se comprometem a adotar medidas judiciais específicas e mais gravosas, conforme 

apresentado nas páginas seguintes. 

Após o vazamento de versões preliminares não oficiais texto, algumas entidades 

internacionais se manifestaram sobre os perigos potenciais do ACTA. Foram apresentadas 

receios quanto à circulação de conhecimento no mundo moderno e receios quanto a proteção 

de direitos e garantias individuais. 

A Electronic Frontier Fondatios (EFF) (2010), instituição Americana de apoio à 

liberdade na internet, publicou7 um documento com forte crítica às negociações secretas do 

ACTA, pedindo uma maior participação do público em geral e da Comunidade Internacional 

na elaboração do acordo.  

 
[the] ACTA is not just about counterfeiting. When ACTA was announced two years 
ago, it was portrayed as a modest effort at increasing coordination between customs 
agencies tracking counterfeit physical goods. The [...] text shows that it's far 
broader. First, it is not just about trademarks; it covers copyright, potentially patents, 
and all other forms of intellectual property. Second, it's not just about physical 
goods. It's all about the Internet — which it targets very specifically — and citizens' 
ability to use it to communicate, collaborate and create. ACTA contains new 
potential obligations for Internet intermediaries, requiring them to police the Internet 
and their users, which in turn pose significant concerns for citizens' privacy, freedom 
of expression and fair use rights. (Electronic Frontier Fondatios, 2010) 
 

 

A EFF foi um dos primeiros institutos a levantar sérias preocupações de que o 

ACTA poderia vir a interferir diretamente no modo como nos comunicamos, produzimos e 

distribuímos informação e conhecimento na web. 

Ainda tendo por base o vazamento do texto secreto negociado, os quais vieram a 

se confirmar verdadeiros posteriormente, a fundação, em manifesto publicado em seu sítio na 

internet, denunciou que o Acordo gestado teria uma seção inteiramente dedicada à proteção 

da propriedade intelectual no meio digital. 

_______________	  
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Dentre as medidas trazidas pelo Acordo ainda em gestação, destacavam-se por seu 

potencial negativo, para a EFF: a responsabilidade dos intermediários (provedores de serviço) 

na internet; a adoção da “resposta graduada” ou “regra dos três strikes” para o desligamento 

do usuário acusado de infringir material protegido por meio de seu provedor de acesso; a 

criação de uma instituição internacional permanente para o monitoramento de infrações à PI 

na internet; e a criminalização de comportamentos sem  fim comercial8. 

Iniciativas como a da EFF e a do canadense Michael Geist (on line), professor da 

Universidade de Ottawa que publicava seus textos por meio de um site pessoal 

(www.michaelgeist.ca), levaram as discussões até então secretas do ACTA para o público, 

alertando que não se tratava de um mero Acordo contra pirataria e falsificação de mercadorias 

tradicionais, e sim um Acordo que teria fortes consequências para o mundo da circulação do 

conhecimento por meio da ferramenta mais poderosa existente para fazê-lo: a internet.  

Na décima primeira e última rodada de negociações do ACTA, realizada em 

Tóquio em outubro e novembro de 2010, as partes divulgaram a versão final do texto. Em 

primeiro de maio de 2011, abriu-se o prazo para o depósito das assinaturas. REF 

No dia primeiro de outubro de 2011, foi realizada no Japão a cerimônia de 

assinatura do Acordo, para a qual compareceram autoridades de todos que participaram das 

negociações: Austrália, Canadá, União Européia, Japão, Coréia do Sul, México, Marrocos, 

Nova Zelândia, Singapura, Suiça e Estados Unidos. REF 

Somente oito, no entanto, afetivamente, depositaram seu compromisso, por já 

terem completado os necessários procedimentos domésticos: Austrália, Canadá, Japão, 

Coréia, Marrocos, Nova Zelândia Singapura e Estados Unidos. REF 

O artigo 40 do ACTA prevê que Acordo entrará em vigor trinta dias após o 

depósito do compromisso do sexto signatário: 

 
ARTÍCULO 40: ENTRADA EN VIGOR 
1. El presente Acuerdo entrará en vigor treinta días después del depósito del sexto 
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación entre aquellos Signatarios que 
hayan depositado sus instrumentos respectivos de ratificación, aceptación o 
aprobación. 
2. El presente Acuerdo entrará en vigor para cada Signatario que deposite su 
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación después del depósito del sexto 
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, treinta días después de la fecha 
del depósito del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de dicho 
Signatario. 

 

_______________	  
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Considerando que oito países realizaram o depósito em tal oportunidade, em 

novembro de 2011 o ACTA já estará em pleno vigor. O Acordo permanecerá, ainda, aberto 

para que qualquer membro da OMC possa assiná-lo até o dia 13 de maio de 2013. 

 

4.1.2 A estrutura do Acordo 

 

A versão final do ACTA possui 6 capítulos, divididos em 26 páginas. É possível 

identificar, na parte dispositiva e propositiva, a existência de dois eixos fundamentais: o 

primeiro consistindo em uma série de medidas aduaneiras restritivas no comércio 

internacional, impondo grandes poderes às Partes signatárias quanto à identificação, 

investigação e apreensão de produtos suspeitos de violar propriedade intelectual, incluindo 

uma séria de proposições e imposições de natureza processual, de modo a agilizar um possível 

processo administrativo e/ou judicial que envolva interesse de outra parte;  o segundo eixo 

consistindo em uma séria de medidas impositivas e legitimadoras de ações para permitir a 

investigação e o combate a medidas atentatórias aos Direitos de propriedade intelectual nas 

novas mídias eletrônicas proporcionada pela rede mundial de computadores. 

 

 4.1.3 ACTA e o comércio tradicional 

 

Relativamente ao primeiro eixo, conforme destacado acima, o Acordo se 

preocupou em tecer  institutos aplicáveis ao comércio tradicional clássico, com o fito de 

recrudescer o sistema internacional de proteção aos Direitos de Propriedade Intelectualdireitos 

de propriedade intelectual. 

Tais institutos estão descritos do Artigo 6 ao Artigo 22 do texto integral do 

Acordo (ANEXO 1). Cabe, porém, tecer breves comentários acerca de tais institutos.  

De início, os signatários se comprometem de maneira geral a defender os Direitos 

de Propriedade Intelectualdireitos de propriedade intelectual: 

 
ARTÍCULO 6: OBLIGACIONES GENERALES CON RELACIÓN A LA 
OBSERVANCIA 
1. Cada Parte se asegurará de que en su legislación se establezcan 
procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual que 
permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los 
derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión 
de recursos ágiles para prevenir infracciones y de recursos que constituyan un medio 
eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de 
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forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever 
salvaguardias contra su abuso. 

 

Em seguida, é previsto um sistema interligado, com uma profunda base na 

cooperação transnacional. Uma pessoa física ou jurídica pode representar, em seu próprio país 

de origem, contra um suspeito infrator de um direito de propriedade intelectual seu localizado 

em outro país signatário. Por intermédio de um ponto de contato previamente determinado, a 

autoridade do país onde se localiza a mercadoria deve processar a reclamação de maneira 

rápida, fazendo uso de uma série de “remédios civis” previstos pelo Acordo. 

Dentre tais remédios destaca-se a possibilidade de retenção das mercadorias 

suspeitas e até a sua destruição, após o efetivo julgamento provido. É criado, ainda,  a 

necessidade de apresentação de garantia pelo denunciante, a fim de sanar possíveis prejuízos 

do denunciado que tenha, ao fim do processo, reconhecida como legítima a origem de sua 

mercadoria. 

O Acordo prevê ainda, a instituição de um sistema de reconhecimento de danos 

previamente estabelecidos ou ainda danos pressupostos, na forma do parágrafo 3, do artigo  9: 

 
3. Al menos, con respecto a la infracción de los derechos de autor o derechos 
conexos que protejan obras, fonogramas, interpretaciones y ejecuciones, y en los 
casos de falsificación de marcas de fábrica o de comercio, cada Parte también 
establecerá o  mantendrá un sistema que permita uno o varios de los elementos 
siguientes: 

(a) daños previamente establecidos; o 
(b) presunciones para determinar el monto de los daños suficientes para 
compensar al titular de los derechos por el daño causado por la infracción; o 
(c) al menos en el caso de derechos de autor, daños adicionales.  

 

Como quantificar os danos a partir de valores previamente estabelecidos? Tal 

previsão pode dar espaço a arbitrariedades indesejadas. O artigo 9 oferece, pois, uma fonte 

legitimadora prévia para a adoção de uma medida excessivamente arbitrária e com potencial 

injustiça, a qual, sem a referida previsão, seria de mais difícil aplicação. 

Por fim, além de outras prescrições disponíveis em detalhes no texto integral do 

Acordo, o ACTA arremata em seu artigo 16: 

 
ARTÍCULO 16: MEDIDAS EN FRONTERA 
1. Cada Parte adoptará o mantendrá los procedimientos para los embarques de 
importación y exportación bajo los cuales: 

(a) las autoridades aduaneras podrán actuar por su propia iniciativa, 
para suspender el despacho de las mercancías sospechosas; y 
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(b) cuando ello sea conveniente, los titulares de derechos podrán solicitar a 
las autoridades competentes que suspendan el despacho de las mercancías 
sospechosas. 

2. Una Parte podrá adoptar o mantener procedimientos para las mercancías 
sospechosas que están en tránsito o en otras situaciones en las que las mercancías 
están bajo el control aduanero bajo los cuales: 

(a) las autoridades aduaneras podrán actuar por su propia iniciativa para 
suspender el despacho de las mercancías sospechosas, o retenerlas; y 
(b) cuando ello sea conveniente, el titular de los derechos podrá solicitar a 
sus autoridades competentes que suspendan la liberación de las mercancías 
sospechosas, o las retengan. (grifo meu) 

 

Tal artigo, institui a faculdade de uma Parte signatária, por sua própria iniciativa, 

suspender o embarque de mercadorias suspeitas (Parágrafo 1, a). Ademais, o parágrafo 2 do 

referido artigo proporciona poderes ainda maiores à parte signatária, já que permite a 

suspensão do embarque, a consequente retenção e, em casos extremos, até a destruição do 

produto, quando este somente esteja “em trânsito” pela aduana.  

Há diferenças consideráveis com o instituto previsto no artigo 16, transcrito 

anteriormente, com aquele instituto que teria como marco inicial uma reclamação formal. No 

caso do Artigo 16, a Autoridade Local pode agir de ofício, sem sequer a constituição de 

garantia idônea contra abusos, ou a necessidade de provocação por um interessado.  

Após discorrer de maneira minuciosa, nos artigos anteriores, sobre o instituto que 

da denúncia ou reclamação pelo interessado, o Acordo, por meio do Artigo 16, cria um novo 

instituto: menos burocrático, mais célere, de mais fácil aplicação, em apenas um artigo; 

gerando, contudo, grande polêmica entre diversos outros países. 

Nota-se, pois, que há institutos no Acordo que oferecem grandes poderes antes 

inexistentes aos países signatários. Os países signatários teriam legitimação para fazer usos de 

tais poderes contra mercadorias provenientes de países não signatários?  

É verdade que poucos foram os países que efetivamente assinaram o Acordo até 

novembro de 2011. Ademais, há países que se posicionam formalmente contrários. Ocorre 

que o Acordo já está em vigor e poderá vir a ser usado como argumento contra ações 

notadamente legítimas de países não signatários, já que grandes poderes foram previstos de 

modo a legitimar tal ação excessivamente interventora, conforme explanado nas páginas 

seguintes. 

Em verdade, o Acordo, na sua forma final, é uma forma de legitimar ações 

interventoras antes não previstas em outras legislações internacionais. Para alguns, o ACTA é 

nitidamente contrário a normas e garantias já existentes no comércio internacional.  Esse é um 
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dos principais argumentos utilizados pelo governo da Índia para realizar sua crítica ao 

Acordo. REF 

Segundo o Governo Indiano, o ACTA vai de encontro a inúmeros outros tratados 

comerciais no âmbito da Organização Mundial do Comércio e até seria contrário aos 

princípios básicos em que se fundou o Acordo TRIPs (do inglês, Acordo Relativo aos 

Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio), em 1994. 

Estas são as palavras finais do discurso do representante indiano no Encontro  do Conselho do 

TRIPS de 09 de junho de 2010 (INDIA apud KNOWLEDGE ECOLOGY 

INTERNATIONAL, 2010): 

 
While India is committed to dealing with IPR enforcement issues in line with its 
TRIPS obligations, the introduction of intrusive IPRs enforcement rules applicable 
to goods and services in international trade does not represent a reasonable or 
realistic response. A response, if required, has to emerge from a multilateral and 
transparent process, as is available in the WTO TRIPS Council, and should fully 
conform to the objectives and principles (Art 7, 8 ) of TRIPS agreement and the 
balance of rights and obligations enshrined in the Agreement. As goods and services 
of developing countries are becoming competitive with those of developed country 
producers, TRIPS plus measures, like the ACTA, seek to introduce a new set of 
"non-tariff" barriers to trade that will preponderantly hinder developing country 
exporters. We urge developed country Members to keep these concerns in mind 
while dealing with IPR enforcement issues. Agreements such as ACTA have the 
portents to completely upset the balance of rights and obligations of the TRIPS 
Agreement. WTO cannot remain a silent observer to such a development. It is 
important that the issue is deliberated in this Council in detail. 

 

Tal como escrito, o ACTA poderia ter uma grande influência no comércio 

internacional de remédios genéricos, por exemplo. Apesar de Brasil, Nigéria, Índia e África 

do Sul não serem signatários, poderiam ser atingidos diretamente. Um carregamento de 

remédios genéricos para o combate da AIDS comprados pela Nigéria da Índia dificilmente 

dirige-se ao país africano diretamente. Em grande parte das vezes, não justificaria um navio 

partir diretamente da Índia para a Nigéria somente com essa intenção. A eficiência dos 

transportes impõe a adoção de meios flexíveis. Por vezes utilizando-se até de meios de 

transportes diferentes e complementares, aéreo e marítimo, por exemplo, com paradas em 

outros países para embarque e desembarque. 

Em tal situação, ao passar em uma aduana de um país signatário, a mercadoria 

“em trânsito” poderia ser considerada suspeita, apesar de ser reconhecidamente legal tanto na 

Índia quanto na Nigéria, aberta a possibilidade pelo instituo da Licença Compulsória, 

conforme previsto no TRIPS.  



36	  
	  

	  
	  

Esse fato narrado já ocorreu de fato, em novembro de 2008 (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DO COMÉRCIO, on-line, 2010). Um carregamento do medicamento antiviral 

Abacavir, utilizado no combate a AIDS, foi retido nas instalações aduaneiras da Holanda, 

quando estava a caminho da Nigéria. Acrescente-se que a patente do remédio fora 

legitimamente “quebrada” com antecedência por ambos os países, na forma de Licença 

Compulsória, por se tratar de verdadeira causa de necessidade pública. 

Inúmeras instituições internacionais reconhecem o direito de países de população 

mais pobre de fabricar e comercializar tais medicamentos. Ademais, o próprio Acordo TRIPs 

prevê situações como essas, não considerando, por óbvio, o direito à propriedade intelectual 

como absoluto, reconhecendo o verdadeiro papel social que deve desempenhar.  

Mesmo existente norma autorizadora no Acordo TRIPs, nas legislações locais da 

Índia e Nigéria e ainda existindo decisões favoráveis em órgãos de consultas internacionais, o 

governo holandês decidiu reter as mercadorias, por considerar que tais drogas violariam 

direito de propriedade intelectual. REF 

A Índia, em diversas manifestações, demonstrou o seu receio com a possível 

aprovação do ACTA, já que sua letra poderia constituir uma forma de legitimar ações  

temerárias análogas, a atingir negociações legítimas e necessárias para o desenvolvimento de 

países pobres e emergentes. REF 

Tais poderes exacerbados, conforme o modelo em que fora escrito o Acordo, 

demonstrado a seguir, serão encontrados também no controle das mídias digitais. Mesmo que 

apenas um pequeno número de países venha a assiná-lo, pode haver danos inestimáveis à 

circulação de informação na rede mundial de computadores, já que o texto legitimará as ações 

atentatórias dos países signatários, o que atingirá toda a comunidade internacional, dada a 

natureza tendente a ignorar as fronteiras do mundo digital. 

Na Seção 4, entre os artigos 23 e 26, o ACTA, impõe regras de observância no 

campo penal.  As partes comprometem-se em criminalizar diversas condutas, incluindo 

aquelas condutas meramente auxiliadoras ou de incitação, conforme depreende-se do 

fragmento do texto final abaixo transcrito: 

 
ARTÍCULO 23: DELITOS 
1. Cada Parte establecerá procedimientos y sanciones penales 

aplicables al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de 
comercio o de piratería lesiva de derechos de autor o de derechos conexos a escala 
comercial[9]. Para efectos de esta Sección, los actos realizados a escala comercial 
comprenden como mínimo aquellas actividades comerciales realizadas para obtener 
una ventaja económica o comercial directa o indirecta. 
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[…] 
3. Una Parte podrá establecer en ciertos casos procedimientos y 

sanciones penales por la copia no autorizada de obras cinematográficas a partir de 
una representación en instalaciones de exhibición de películas que generalmente 
están abiertas al público. 

4. Con respecto a los delitos previstos en este Artículo para los cuales 
una de las Partes disponga procedimientos y sanciones penales, dicha Parte se 
asegurará de que su legislación contemple responsabilidad penal por ayudar e 
incitar. (grifo meu) 

 

O ultimo parágrafo do referido artigo prevê, ainda, a possibilidade de 

responsabilidade penal de pessoa jurídica: 
 

5. Cada Parte adoptará las medidas que sean necesarias, conforme a sus principios 
jurídicos, para establecer la responsabilidad, que podrá ser penal, de las personas 
jurídicas por los delitos referidos en este Artículo, para los cuales una Parte provee 
procedimientos y sanciones penales. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de 
la responsabilidad penal que incumba a las personas físicas que hayan cometido los 
delitos. 

 

Ademais, cumpre destacar que o Acordo impõe que os crimes descritos em seu 

texto devam ser investigados e processados de ofício, tratando-se, conforme convencionado 

no Direito Brasileiro, de Crimes de Ação Pública Incondicionada: 
 

ARTÍCULO 26: OBSERVANCIA PENAL DE OFICIO 
Cada Parte establecerá que, en los casos apropiados, sus autoridades competentes 
podrán actuar de oficio para iniciar investigaciones o acciones legales con respecto a 
los delitos descritos en los párrafos 1, 2, 3 y 4 del Artículo 23 (Delitos) para los 
cuales una de las Partes establece procedimientos y sanciones penales. 

 

4.2 A aplicação do ACTA no ambiente digital 

 

A Seção 5 do Acordo, por sua vez, contém apenas o artigo 27, incluindo 8 

parágrafos e trata da “Observância dos direitos de propriedade intelectual no entorno digital”. 

A seção 5 constitui, pois, um dos objetos núcleo desta monografia. 

A técnica de redação adotada em tal artigo remete o intérprete, já no parágrafo 1, a 

outros institutos do Acordo: 

 
Sección 5: Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en el Entorno 
Digital 
ARTÍCULO 27: OBSERVANCIA EN EL ENTORNO DIGITAL 
1. Cada Parte se asegurará de que en su legislación se establezcan procedimientos de 
observancia conforme a lo previsto en las Secciones 2 (Observancia Civil) y 4 
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(Observancia Penal), que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier 
acción infractora de los derechos de propiedad intelectual que se lleven a cabo en el 
entorno digital, incluido recursos ágiles para prevenir las infracciones y recursos que 
constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. 

 

O Acordo, então, impõe às partes, a adoção das fortes medidas contidas nas 

Seções 2 e 4, algumas das quais já expostas anteriormente, à toda e qualquer infração 

cometida no meio digital. 

Não cabe, neste momento, repetir toda a explanação já realizada acerca dos 

institutos do Acordo. Sempre que compatível com a natureza das comunicações digitais, os 

institutos previstos na Seção 2 (procedimentos civis) do Capítulo II e Seção 4 (procedimentos 

penais) do mesmo capítulo serão aplicados. Cabe, pois, realizar a análise dos institutos que 

terão maior reflexo no entorno digital. 

São perfeitamente cabíveis a aplicação das medidas processuais previstas no 

Artigo 8, parágrafo 1, e Artigo 22, parágrafos 1 e 2.  

O Artigo 8 prevê que as partes, em procedimentos judiciais, terão o poder de 

retirar o conteúdo de circulação da rede mundial de computadores. Tal fato poderá ainda ser 

adotado como medida provisional ou cautelar, conforme previsão do Artigo 12, de acordo 

com a legislação local de cada parte. 

Uma das grandes dificuldades encontradas no combate à contrafação na internet é 

a natureza dispersiva, ramificada, porém completamente interligada da rede. É perfeitamente 

possível que um servidor na Suécia, por exemplo, hospede uma informação, a qual, é 

acessada por um usuário nos Estados Unidos. 

Suponha-se que tal informação trate-se de uma cópia de uma obra cinematográfica 

de propriedade de uma empresa americana, os Estados Unidos teriam competência para 

impedir coercitivamente o servidor sueco de transmitir a informação? Como isso seria feito? 

Essa situação problema acima é bastante comum e preocupante. É decorrente da 

natureza da rede mundial de computadores, que ignora as fronteiras espaciais. Da mesma 

forma que tal característica é bastante benéfica em alguns casos, pode se tornar um desafio em 

outras áreas. 

Os Estados Unidos poderiam consultar a Suécia para que este país pudesse adotar 

medidas coercitivas em seu território, possivelmente a retirada do servidor ou da informação 

do ar, já que somente a Suécia teria a competência territorial de fazê-lo. 

Outra medida a ser adota pelos Estados Unidos poderia ser o banimento do acesso 

àquela informação somente quando o acesso for feito de um computador americano. 
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Tecnicamente tal medida é possível; é porém complexa e envolve a criação de infraestrutura 

de considerável complexidade para torná-la real. Tal atitude iria, ainda, de encontro à 

aspiração livre da rede, que se tornaria excessivamente controlada. 

A criação de um instituto internacional de cooperação e coordenação poderia 

facilitar a solução de tais conflitos. O ACTA, por meio da criação de pontos de contatos, pode 

facilitar a comunicação entre os países. No caso exposto, os EUA poderiam iniciar uma 

reclamação contra a Suécia por meio dos institutos criados no Acordo. O país europeu, por 

sua vez, obrigar-se-ia a adotar as medidas necessárias. 

Essa é a lógica geral da aplicação do Acordo no entorno digital. Há, porém, 

alguns pontos que merecem uma análise mais aprofundada. 

Em relação às indenizações previstas no Artigo 9, cabe a mesma crítica apontada 

no capítulo anterior, agravada pela existência de um potencial de abusividade ainda maior. Se 

já se apresenta difícil a quantificação do dano de contrafação no mundo material, como seria 

sua quantificação no mundo digital? Como determinar o número de pessoas que tiveram 

acesso àquela informação na pulverizada internet? 

É prática comum na rede a replicação de conteúdo de um sítio por outro sem 

autorização, aviso ou sequer apresentação de créditos. Como se dá a responsabilidade do 

replicador? E se a informação replicada encontrar-se armazenada em outro país? Ainda a 

dificultar a quantificação, está a tecnologia peer-to-peer, que  permite a troca direta de 

conteúdo entre dois “usuários finais”. Nesse caso a informação não é armazenada em nenhum 

servidor, de nenhum país. 

Em relação ao disposto na Seção 4, referente às medidas penais, há também novas 

questões a serem discutidas quando aplicadas aos meios digitais. Para a aplicação de sanção 

penal, o Acordo prevê, no Artigo 23, a necessidade de “vantagem econômica ou comercial”. 

O que configuraria tal vantagem? Basta o consumo irregular de conteúdo protegido? Bastaria 

o usuário fazer o download de uma música? Ou ele teria de obter lucro em uma posterior  

É a redação do Artigo 184 do Código Penal Brasileiro dada pela Lei 10.695 de 1º 

de julho 2003: 

 
Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: 
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 
 
§ 1º Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro 
direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, 
execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou 
executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
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Segundo uma interpretação literal do caput do referido artigo, já é crime, no 

Brasil, fazer o download não autorizado de uma música por meio da internet. Em uma busca 

na Jurisprudência dos Tribunais Superiores brasileiros, Não se tem conhecimento, no entanto, 

de pessoas que foram condenadas por fazê-lo. Há sim, condenações de indivíduos que 

comercializam CD’s e DVD’s “piratas”. Pode-se presumir, no entanto, pela grande oferta 

oferecida na internet, grande parte do conteúdo de tais mídias físicas tem origem na rede. em 

tal caso, o conteúdo é gravado em mídia física para posterior comercialização visando ao 

lucro. 

No primeiro caso, fala-se da aplicação do Princípio da Adequação Social para não 

condenar aqueles que apenas “baixam” músicas para uso próprio. Os tribunais brasileiros, 

porém, no caso da venda de mídia física com intenção lucrativa, têm mantido as condenações, 

refutando a aplicação da teoria da Adequação Social9. 

A questão das músicas baixadas livremente na internet consiste em uma discussão 

acalorada, merecendo mais profundidade, já distanciando-se do objeto desta monografia. 

Cabe enfatizar que o Brasil não assinou o Acordo e sequer participou das negociações. As 

comparações com nossa legislação pátria têm, no presente texto, têm natureza adjetiva, de 

modo a facilitar a explanação do conteúdo do Acordo. 

Vale lembrar, neste momento, a previsão de que todos os crimes previstos no 

Acordo sejam de Iniciativa Pública Incondicionada (Artigo 26, conforme explanado 

anteriormente). Atualmente a lei brasileira prevê ação de iniciativa privada no caso do caput 

do art. 184 e ação de iniciativa pública incondicionada no caso do parágrafo primeiro. 

Partindo para uma análise mais detalhada dos demais parágrafos do Artigo 27, 

salta aos olhos a repetição em três ocasião, ao fim dos parágrafos 2, 3 (abaixo transcritos) e 4, 

do mesmo texto, sempre evocando a preservação de “princípios fundamentais, tais como 

liberdade de expressão, devido processo legal e privacidade”: 

O parágrafo 2, interpretativo do parágrafo 1, prevê que as medidas previstas 

anteriormente não devam criar obstáculos para as atividades legítimas. o parágrafo 3 prevê 

que as Partas promoverão esforços de cooperação com a comunidade empresarial no combate 

à contrafação. 

 

_______________	  
9	  Nesse	  sentido	  ver	  os	  seguintes	  acórdãos	  do	  STJ:	  HC	  197370;	  HC	  169974;	  HC	  150901;	  HC	  147837;	  HC	  181739;	  
HC	  143308.	  
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2. De conformidad con el párrafo 1, los procedimientos de observancia de cada Parte 
se aplicarán a las infracciones de derechos de autor o derechos conexos a través de 
redes digitales, las cuales podrán incluir el uso ilegal de medios de distribución 
masiva para efectos de la infracción. Estos procedimientos serán implementados de 
forma tal, que eviten la creación de obstáculos para actividades legítimas, incluido el 
comercio electrónico, y, conforme a la legislación de cada una de las Partes, 
preserven los principios fundamentales tales como libertad de expresión, 
procesos justos y privacidad. 
3. Cada Parte procurará promover esfuerzos de cooperación dentro de la comunidad 
empresarial, para tratar de forma eficaz las infracciones de marcas de fábrica o de 
comercio y los derechos de autor o derechos conexos, manteniendo la competencia 
legítima, y conforme, a la legislación de cada una de las Partes, preservando los 
principios fundamentales, tales como libertad de expresión, procesos justos y 
privacidad. (GRIFO MEU) 

 

O parágrafo 4, por sua vez, prevê que uma parte poderá ordenar um provedor de acesso à 

internet (em inglês internet servisse provider – ISP) a divulgar de forma imediata ao titular do direito 

supostamente violado informações acerca do comportamento na rede do usuário suspeito: 

 

4. Una Parte podrá establecer, conforme a sus leyes y reglamentos, que sus 
autoridades competentes estén facultadas para ordenar a un proveedor de servicios 
en línea, que divulgue de forma expedita al titular de los derechos, información 
suficiente para identificar a un suscriptor cuya cuenta se presume fue utilizada para 
cometer una infracción, cuando dicho titular de los derechos haya presentado una 
reclamación con suficiente fundamento jurídico de infracción de marca de fábrica o 
de comercio o derechos de autor y derechos conexos, y donde dicha información se 
busque para efectos de protección u observancia de dichos derechos. Estos 
procedimientos serán implementados de forma tal que eviten la creación de 
obstáculos para actividades legítimas, incluido el comercio electrónico y, conforme 
a la legislación de cada una de las Partes, que preserven los principios 
fundamentales tales como libertad de expresión, procesos justos y privacidad. 
(GRIFO MEU) 

 

Os provedores seriam obrigados a monitorar os websites visitados pelos usuários, 

potencialmente também as pesquisas realizadas on-line, bem como todo e qualquer acesso 

realizado. Ter-se-ia, pois, um potencial para a criação de um estado de polícia permanente. O 

monitoramento integral, imposto pelo estado, descaracteriza completamente o direito básico 

de privacidade. 

As pessoas utilizam a internet para diversos atos de sua vida comum. A 

obrigatoriedade da armazenagem das informações pelos provedores, pelo simples fato de 

existir um histórico armazenado, gera um potencial de vazamento de tais informações, algo 

que seria bastante detestável. Há de se ressaltar também o sentimento de falta de privacidade 

que poderia se tornar o padrão, no caso de adoção de tal medida. 
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Em uma breve leitura do Artigo 27, salta aos olhos a repetição em três ocasiões, 

ao fim dos parágrafos 2, 3 e 4, de um mesma estrutura textual (daí o grifo proposital realizado 

nas transcrições anteriores) , sempre evocando a preservação de “princípios fundamentais, tais 

como liberdade de expressão, devido processo legal e privacidade”. 

O próprio texto, pois, parece reconhecer, por meio da repetição proposital pois 

que, que existe sim o risco abuso desses direitos. Tais poderes exacerbados gerariam uma 

situação de vigilância permanente, configurando-se em uma ameaça concreta contra o direito 

de privacidade, e, em consequência, ameaça também à liberdade de expressão. 

 

4.3 O ACTA e o fluxo de informações na Sociedade do Conhecimento 

 

Considerando que a internet é o instrumento da transmissão de conhecimento 

mais poderoso já utilizado pelo homem, quais as consequências que o ACTA acarretará em tal 

fluxo? Seria o Acordo uma ferramenta inibitória do fluxo da informação e um passo atrás no 

desenvolvimento humano? 

Após uma análise da fase de negociação, bem como do texto final do Acordo, é 

possível identificar duas claras ameaças para internet como principal meio de transmissão do 

conhecimento. 

A primeira delas seria o perigo de ameaça à privacidade. O ACTA pode ser 

utilizado para legitimar um estado de polícia permanente, monitorando todos os passos dos 

usuários da internet. Há dúvidas quanto ao abuso na utilização de tais informações.  

Outra grande ameaça fica evidenciada por meio dos fatos  relativos à fase de 

negociação e elaboração do acordo. Todos os países negociantes, liderados pelos Estados 

Unidos, ignoraram toda a rede institucional já estabelecida, atropelando os palcos de 

discussão naturais para o assunto: a OMC e a OMPI. 

Diversos países ficaram à periferia da discussão. As negociações foram realizadas 

por meio de um clube, um grupo fechado, em vez de serem realizadas no âmbito da OMC ou 

OMPI, em que os diversos países, em especial os países em desenvolvimento, poderiam 

opinar e argumentar contra ou favoravelmente aos institutos propostos. 

A criação e consolidação da OMC é um exemplo a ser seguido. À época das 

discussões para a criação da OMC, era consenso comum que dificilmente Rússia ou China 

fariam parte da instituição.  
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A OMC, por sua vez, criou uma rede organizada de institutos, que se tornou 

essencial para todo e qualquer país que deseje ser uma grande peça no comércio internacional. 

Foram criadas ferramentas para a solução de conflitos em casos de dumping, em casos de 

protecionismo indevido, ou qualquer outra situação que ameace o comércio justo entre países. 

Ademais, todas as grandes discussões do comércio internacional passam pela OMC. 

Por que também ignorar a OMPI? Por que ignorar as instituições que teriam mais 

legitimidade para tratar o assunto?  

A ação de iniciar um novo acordo multilateral fora do tradicional âmbito da OMC 

gera preocupação e incertezas no âmbito internacional, além de, é claro, enfraquecer o poder 

das próprias instituições já estabelecidas.  

Conforme já explanado, o ACTA tem sim consequências em todos os países que 

façam a utilização da internet ou do comércio internacional. Dadas as consequências tão 

espraiadas, o ideal seria uma discussão ampla, em que o poder persuasão e argumentação 

deveria impor-se, em vez da utilização do poder econômico como força bruta, como forma de 

imposição da vontade dos mais fortes sobre os mais fracos. 

Apesar das fortes críticas acima realizadas, o a versão final do ACTA não possui a 

capacidade de dificultar excessivamente o fluxo de informações na internet, tão importante na 

nova Era do Conhecimento. 

O ACTA não possui a capacidade de interferir nos grandes fóruns de discussão 

científica. Não dificulta a transmissão de informações legítimas. Não dificulta a 

comercialização e o consumo de conteúdo legítimo pago ou oferecido gratuitamente. 

Há porém áreas em que o ACTA pode ter consequências indesejadas. O Acordo 

pode dificultar a contribuição anônima, ao criar um conjunto de políticas de vigilância 

permanente. Seria mais difícil uma empreitada como o recente episódio do Wikileaks. Não 

devemos, porém, subestimar os esforços daqueles que não querem ser identificados na rede. 

Pode haver a utilização de novas tecnologias que impeçam toda e qualquer identificação das 

atividades de um usuário. A tentativa, por si de se formar uma rede de vigilância permanente 

para todos, porém, já  constitui um fator de séria preocupação. 

Em contrapartida, o texto final do Acordo não dificulta excessivamente e de 

forma direta os métodos de produção coletiva que não necessitam de anonimato absoluto. 

Outros sítios do tipo wiki continuariam seu funcionamento de forma tradicional. 

O Acordo pode sim ter grande influência nos sítios que oferecem irregularmente  

download gratuito de conteúdo protegido. Nos grandes sítios em que se baixam facilmente e 
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sem pagar diversos filmes nacionais e estrangeiros, episódios de séries de TV, além de 

músicas. A maior parte de todo o conteúdo disponível na web encontra-se armazenada nos 

países desenvolvidos, detentores da melhor infraestrutura, tal conteúdo seria atingido 

diretamente. 

No caso de uma luta efetiva e agressiva contra os servidores que albergam tais 

conteúdos, não seriam eles tentados a realizar uma mudança de suas instalações físicas para 

países não signatários? 

A resposta a essa indagação é complexa. De início estaríamos inclinados a 

responder “sim”. Ocorre que cada vez é menos comum a existência de um servidor físico para 

cada sítio ou serviço na web. O armazenamento e hospedagem têm-se tornado um serviço 

vendido por grandes empresas para aquelas menores. Essa é a chamada “computação de 

nuvem”. O indivíduo sabe que a informação dele está armazenada na rede. Ele tem acesso às 

suas informações em qualquer terminal conectado à internet. Seus dados, porém, estão 

armazenados em um grande servidor, de alguma grande empresa, em algum lugar (qualquer 

lugar, um lugar desconhecido). Quase a totalidade desses grandes servidores estão em países 

desenvolvidos. Essa é apenas mais uma variável a dificultar a análise do presente conflito. 

A propriedade intelectual tem desempenhado um importante papel em nossa 

sociedade. A PI deve harmonizar dois interesses aparentemente distintos: o interesse do autor 

em ser remunerado por seu trabalho e o interesse da sociedade em ter acesso à cultura e ao 

conhecimento sem privilégios indesejados. 

Ocorre que, em muitos casos, grande parte do valor pago pelo usuário final em um 

produto que continha valor agregado por Direito de Propriedade Intelectual, principalmente 

aqueles de Direito de Autor, resta nas mãos de algum intermediário e não do autor intelectual 

propriamente dito. Esse é o modelo tradicional das editoras na venda de livros, das grandes 

gravadoras na venda de discos etc. 

Considerando que o custo de transferir aquela obra das mãos do proprietário 

propriamente dito para o usuário caiu vertiginosamente no mundo atual; considerando ainda 

que não há mais a obrigatoriedade de armazenamento da informação em uma forma física 

perfeitamente identificável; não seria o caso de se repensar toda cadeia? Grande parte do valor 

pago pelo usuário deveria continuar com o intermediário? Essa é uma discussão que deve 

necessariamente ser realizada.  

É inegável que as novas facilidades tecnológicas tiveram como consequência o 

surgimento de novos hábitos. As pessoas, ávidas por usufruir de todas as novas facilidades, 
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antecipando-se às mudanças de legislação, passaram a trocar  músicas, filmes, até livros, por 

meio da rede de forma indiscriminada. 

Ocorre que a exploração de tais direitos, em especial dos direitos de autor, é 

tradicionalmente realizada por grandes empresas intermediárias, que retêm uma parte 

considerável dos lucros. De início essas empresas não ofereciam suas obras em formato 

digital na rede. Esse pequeno período foi tempo suficiente para que os usuários adquirissem o 

hábito de obter acesso a tais informações sem custo e com qualidade significativa. 

Ao comprar um objeto fruto de contrafação, um óculos, um DVD por exemplo, o 

homem médio tem a consciência de que se trata de um produto de qualidade inferior. Se o 

produto “pirata” possuísse uma qualidade melhor que original e possuísse ainda custo zero, 

seria uma oferta mais que tentadora. 

O grande desafio das grandes empresas que trabalham com Direitos Autorais, 

atualmente, é harmonizar os anseios do consumidor, oferecendo-lhes um preço justo pelo 

serviço, além de convencer o usuário a mudar os hábitos já adquiridos, por meio da oferta de 

um serviço de superior qualidade. 

Após a análise da função da propriedade intelectual, torna-se trabalho árduo 

defender o fluxo livre e completamente irrestrito de todo o tipo de informação em uma nova 

sociedade. 

Tal fato, segundo minha visão, seria uma utopia! Como retribuir a contribuição do 

autor ou do inventor caso adotada a tese acima? Como resta a criatividade e a inovação? 

Por tais argumentos, entendo que a propriedade intelectual deve sim continuar a 

ser aplicada no meio digital. Cabe, porém, à indústria, à iniciativa privada melhorar a 

qualidade de seus serviços tornando-se superior à contrafação. 

A defesa da liberação da troca indiscriminada de conteúdos na internet, a defesa 

do livre e completamente irrestrito acesso à informação, qualquer que seja ela, é uma questão 

política que foge ao tema da presente monografia. Para realizar tal defesa deve-se repensar 

toda a essência do direito de propriedade intelectual. 

Tendo por parâmetro, porém, a necessidade da manutenção do instituto da 

proteção à propriedade intelectual no meio digital como ferramenta harmonizadora de 

interesses, não se pode afirmar que o ACTA terá o papel de dificultar excessivamente a 

circulação de informação e conhecimento, embora possa trazer consequências  graves quanto 

à privacidade na rede, bem como sérias consequências negativas em alguns outros campos, 
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sobressaindo-se o campo do comércio internacional tradicional e o enfraquecimentos das 

instituições tradicionais especializadas. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O ACTA, ao instituir fortes ferramentas de proteção à PI no meio digital, pode 

trazer sérias consequências indesejadas. Destaca-se a ameaça de instituição de um estado de 

polícia permanente, de monitoramento invasivo, em que o direito à privacidade  pode se 

encontrar ameaçado. A ameaça ao à Privacidade, por si, pode já trazer consequências 

negativas para o fluxo de informação na rede mundial de computadores, como o desincentivo 

à realização de denúncias e à utilização de formas contributivas de produção em que o 

anonimato deveria ser garantido (Wikileaks, por exemplo). 

Por outro lado, o ACTA não deve interferir negativamente em outras atividades 

legítimas na internet. A troca de experiências científicas, os fóruns de contribuição, bem como 

outros serviços de forma contributiva de produção estão resguardados. 

O Acordo, no entanto, também traz sérias preocupações pela forma como se 

realizaram suas negociações e sua assinatura. As Instituições tradicionais de proteção ao 

comércio e à propriedade intelectual (OMC e OMPI), foram preteridas por um pequeno grupo 

de países. Tais instituições saem de tal processo enfraquecidas e empobrecidas. O processo, 

no lugar de harmonizar as normas entre os diversos países, aprofundou as diferenças, criou 

desavenças, que devem se apresentar em um futuro breve. 

Por fim, com a finalidade de manter o incentivo à produção de novos conteúdos e 

ideias, o Instituo da propriedade intelectual deve ser mantido. Ocorre que as grandes 

transformações tecnológicas recentes não podem ser ignoradas, e, em face delas, devem as 

práticas de mercado serem aprimoradas e revisadas a fim de atender às expectativas do 

consumidor, oferecendo-lhe um serviço de qualidade, com um preço justo. Somente tais 

ações, coordenadas com a gradual conscientização e gradual mudança de hábitos dos 

consumidores podem aperfeiçoar o sistema de proteção à propriedade intelectual nos Meios 

Digitais, harmonizando-o com anseios da sociedade. 
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ANEXO A – ACTA – TEXTO OFICIAL EM ESPANHOL 

 

Acuerdo Comercial contra la Falsificación 

Las Partes en este Acuerdo, 

Considerando que la observancia efectiva de los derechos de propiedad intelectual es crucial 
para sostener el crecimiento económico global y de todas las industrias; 

Considerando además que la proliferación de mercancías falsificadas y piratas así como la 
proliferación de servicios que distribuyen material infractor deteriora el comercio legítimo y 
el desarrollo sostenible de la economía mundial, causando pérdidas económicas importantes 
para los titulares de los derechos y para los negocios legítimos, y en algunos casos, es una 
fuente de ingreso para la delincuencia organizada además de poner en riesgo al público; 

Deseosos de combatir esta proliferación a través del fortalecimiento de la cooperación 
internacional y a través de una observancia internacional más efectiva; 

Pretendiendo facilitar los medios eficaces y apropiados, complementando el Acuerdo sobre 
los ADPIC, para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, tomando en 
consideración las diferencias entre sus respectivos sistemas jurídicos y prácticas; 

Deseosos de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a la observancia de 
dichos  derechos  no se conviertan, a su vez, en obstáculos al comercio legítimo; 

Deseosos de enfrentar el problema de la infracción de los derechos de propiedad intelectual, 
incluidos los que se lleven a cabo en el entorno digital, y en particular con relación a los 
derechos de autor o derechos conexos, de manera que equilibre los derechos e intereses de los 
titulares de los derechos, proveedores de servicios y usuarios  relacionados; 

Deseosos de promover la cooperación entre los proveedores de servicios y titulares de los 
derechos para enfrentar las infracciones pertinentes en el entorno digital; 

Deseosos de que el presente Acuerdo opere en un marco de apoyo mutuo a la labor de 
observancia y cooperación internacional realizada dentro de las organizaciones 
internacionales involucradas; 

Reconociendo los principios establecidos en la Declaración de Doha relativa al Acuerdo 
sobre los ADPIC y Salud Pública, adoptada el 14 de noviembre de 2001 en la Cuarta 
Conferencia Ministerial de la OMC; 

Convienen en lo siguiente: 
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Capítulo I: Disposiciones iniciales y definiciones generales 

Sección 1: Disposiciones Iniciales 

Artículo 1: Relación con otros acuerdos 

Ninguna disposición del presente Acuerdo irá en detrimento de cualquier obligación de una 
Parte con respecto a alguna otra Parte conforme a los acuerdos existentes, incluido el Acuerdo 
sobre los ADPIC. 

Artículo 2: Naturaleza y alcance de las obligaciones 

1. Cada Parte aplicará las disposiciones del presente Acuerdo. Una Parte podrá implementar 
en su legislación, una observancia más amplia a los derechos de propiedad intelectual que la 
requerida por el presente Acuerdo, a condición de que tal observancia no infrinja las 
disposiciones del mismo.  Cada Parte podrá establecer libremente el método adecuado para 
implementar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y 
práctica jurídicos. 

2. Ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo crea obligación alguna con respecto a la 
distribución de recursos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual y la 
observancia de la legislación en general. 

3. Los objetivos y principios establecidos en la Parte I del Acuerdo sobre los ADPIC, en 
particular los Artículos 7 y 8, se aplicarán mutatis mutandis, al presente Acuerdo. 

Artículo 3: Relación con las normas relativas a la existencia y alcance de los derechos de 
propiedad intelectual 

1. El presente Acuerdo se aplicará sin perjuicio de las disposiciones que rigen la existencia, la 
adquisición, el alcance y el mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual 
contenidos en la legislación de cada una de las Partes. 

2. El presente Acuerdo no crea obligación alguna para que una Parte aplique medidas en los 
casos en los que no se proteja algún derecho de propiedad intelectual conforme a sus leyes y 
reglamentos. 

Artículo 4:  Privacidad y divulgación de la información 

1. Ninguna disposición del presente Acuerdo obligará a una de las Partes a divulgar: 

(a) información cuya divulgación sea contraria a su legislación incluidas leyes para la 
protección de los derechos de privacidad o a los acuerdos internacionales de los que sea parte; 
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(b) información confidencial cuya divulgación impida la aplicación de la ley o de otro modo 
sea contraria al interés público; o 

(c) información confidencial cuya divulgación podría perjudicar los intereses comerciales 
legítimos de determinadas empresas, públicas o privadas. 

2. Cuando una de las Partes proporcione información escrita conforme a las disposiciones del 
presente Acuerdo, la Parte que recibe la información deberá, sujeta a su legislación y 
prácticas, abstenerse de divulgar o usar la información para un propósito distinto aquél para el 
que se suministró la información, salvo previo consentimiento de la Parte que proporcionó la 
información. 

Sección 2: Definiciones Generales 

Artículo 5:  Definiciones Generales 

Para efectos del presente Acuerdo y salvo cuando se especifique lo contrario: 

(a) ACTA significa Acuerdo Comercial contra la Falsificación; 

(b) Comité significa Comité del ACTA establecido conforme al Capítulo V (Disposiciones 
Institucionales); 

(c) autoridades competentes incluye a las autoridades judiciales,  administrativas o de 
aplicación de la ley, conforme a la legislación de  una de las Partes; 

(d) mercancí as de marca de fábrica o de comercio falsificadas significa cualquier 
mercancía, incluido su embalaje, que lleven apuesta sin autorización una marca de fábrica o 
de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda 
distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca, y que de ese modo lesione los 
derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país en el que se 
invocan los procedimientos establecidos en el Capítulo II (Marco Jurídico para la Observancia 
de los Derechos de Propiedad Intelectual); 

(e) país se entiende que tiene el mismo significado establecido en las Notas Explicativas del 
Acuerdo de la OMC; 

(f) tránsito por aduanas significa el procedimiento aduanero conforme al cual las 
mercancías se transportan bajo el control aduanero de una oficina de aduanas a otra; 

(g) días significa días naturales; 

(h) propiedad intelectual se refiere a todas las categorías de propiedad intelectual que son 
objeto de las Secciones 1 a 7 de la Parte II del Acuerdo de los ADPIC; 
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(i) mercancías en tránsito significa mercancías en tránsito por aduanaso en trasbordo; 

(j) persona significa una persona física o una persona jurídica; 

(k) mercanc í as pirata que lesionan el derecho de autor significa cualesquiera copias 
hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada 
por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un 
artículo cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor 
o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país en el que se invocan los 
procedimientos establecidos en el Capítulo II (Marco Jurídico para la Observancia de los 
Derechos de Propiedad Intelectual); 

(l) titular de los derechos incluye toda federación o asociación que tenga la capacidad legal 
para hacer valer los derechos de propiedad intelectual; 

(m) territorio para los fines de la Sección 3 (Medidas en Frontera) del Capítulo II (Marco 
Jurídico para la Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual), significa el territorio 
aduanero y todas las zonas[1] libres de una de las Partes; 

(n) trasbordo significa el procedimiento aduanero conforme al cual las mercancías se 
transfieren bajo el control aduanero desde el medio de   transporte de importación hasta el 
medio de transporte de exportación dentro del área de una oficina de aduanas que es la oficina 
tanto de importación como de exportación; 

(o) Acuerdo sobre los ADPIC significa el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, contenido en el Anexo 1C del Acuerdo 
de la OMC; 

(p) OMC significa la Organización Mundial del Comercio; y 

(q) Acuerdo de la OMC significa el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la 
Organización Mundial del Comercio, celebrado el 15 de abril de 1994. 

Capítulo II: Marco Jurídico para la observancia de los derechos de propiedad 
intelectual 

Sección 1: Obligaciones generales 

ARTÍCULO 6: OBLIGACIONES GENERALES CON RELACIÓN A LA OBSERVANCIA 

1. Cada Parte se asegurará de que en su legislación se establezcan procedimientos de 
observancia de los derechos de propiedad intelectual que permitan la adopción de medidas 
eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se 
refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir infracciones y de 
recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos 



56	  
	  

	  
	  

procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio 
legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso. 

2. Los procedimientos adoptados, mantenidos o aplicados para implementar las disposiciones 
del presente Capítulo serán justos y equitativos proveerán que los derechos de todos los 
participantes sujetos a los procedimientos se protejan adecuadamente. Estos procedimientos 
no serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o 
retrasos innecesarios. 

3. Al implementar las disposiciones del presente Capítulo, cada Parte tomará en cuenta la 
necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción, los intereses de terceros 
y las medidas, recursos y sanciones aplicables. 

4. Ninguna disposición del presente Capítulo se interpretará en el sentido de obligar a una de 
las Partes a responsabilizar a sus servidores públicos por actos llevados a cabo en el 
desempeño de sus funciones oficiales. 

Sección 2: Observancia Civil[2] 

ARTÍCULO 7: DISPONIBILIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS CIVILES 

1. Cada Parte pondrá al alcance de los titulares del derecho los procedimientos judiciales 
civiles relativos a la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual, tal como se 
especifica en esta Sección. 

2. En la medida en que puedan ordenarse remedios civiles a resultas de procedimientos 
administrativos referentes al fondo de un caso, cada Parte establecerá que dichos 
procedimientos se atendrán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta 
Sección. 

ARTÍCULO 8: MANDAMIENTOS JUDICIALES 

1. Cada Parte establecerá que, en los procedimientos judiciales civiles relacionados con la 
observancia de los derechos de propiedad intelectual, sus autoridades judiciales estén 
facultadas para emitir una orden contra una Parte para que desista de cometer una infracción, 
y entre otras cosas, una orden para que dicha Parte o, cuando ello sea conveniente, un tercero 
sobre el cual la autoridad judicial competente tenga jurisdicción, prevenga que las mercancías 
infractoras de un derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales. 

2. A pesar de las demás disposiciones de esta Sección, una de las Partes podrá limitar los 
recursos disponibles contra la utilización por los gobiernos, o por terceros autorizados por un 
gobierno, sin el consentimiento del titular de los derechos, al pago de una compensación, 
siempre y cuando la Parte cumpla con las disposiciones de la Parte II del Acuerdo sobre los 
ADPIC que contemplan dicho uso de forma específica. En los demás casos se aplicarán los 
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recursos previstos en la presente Sección o, cuando éstos sean incompatibles con la 
legislación de una de las Partes, deberán existir sentencias declaratorias y una compensación 
adecuada. 

ARTÍCULO 9: DAÑOS Y PERJUICIOS 

1. Cada Parte establecerá que, en los procedimientos judiciales civiles concernientes a la 
observancia de los derechos de propiedad intelectual, sus autoridades judiciales estén 
facultadas para ordenar al infractor que pague al titular de los derechos un resarcimiento 
adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho 
de propiedad intelectual, causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos 
razonables para saberlo, haya cometido una actividad infractora. Para determinar el monto de 
los daños ocasionados por la infracción a los derechos de propiedad intelectual, las 
autoridades judiciales de cada Parte estarán facultadas para considerar, entre otras 
cosas, cualquier medida legítima de valor presentada por el titular de los derechos, que podrá 
incluir las ganancias perdidas, el valor del bien o servicio objeto de la infracción, medido en 
base al precio de mercado, o al precio sugerido al menudeo. 

2. Al menos en los casos de infracción a los derechos de autor o derechos conexos y de 
falsificación de marcas de fábrica o de comercio, cada Parte establecerá que en los 
procedimientos judiciales civiles sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar al 
infractor a pagar al titular de los derechos los beneficios que el infractor hubiere recibido 
como producto de la infracción. Una Parte podrá asumir que el valor de dichos beneficios es 
igual al valor de los daños a que hace referencia el párrafo 1. 

3. Al menos, con respecto a la infracción de los derechos de autor o derechos conexos que 
protejan obras, fonogramas, interpretaciones y ejecuciones, y en los casos de falsificación de 
marcas de fábrica o de comercio, cada Parte también establecerá o mantendrá un sistema que 
permita uno o varios de los elementos siguientes: 

(a) daños previamente establecidos; o 

(b) presunciones[3] para determinar el monto de los daños suficientes para compensar al titular 
de los derechos por el daño causado por la infracción; o 

(c) al menos en el caso de derechos de autor, daños adicionales. 

4. En caso de que una de las Partes prevea el recurso referido en el párrafo 3(a) o las 
presunciones referidas en el párrafo 3(b), dicha Parte se asegurará de que sus autoridades 
judiciales o el titular de los derechos tengan el derecho de elegir dicho recurso o presunciones 
como alternativa a los recursos a los que se hace referencia en los párrafos 1 y 2. 

5. Cada Parte establecerá que sus autoridades judiciales, cuando ello sea conveniente, estén 
facultadas para ordenar, al concluir los procedimientos judiciales civiles relacionados con la 
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infracción de, al menos, derechos de autor o derechos conexos, o marcas de fábrica o de 
comercio, que la parte prevaleciente reciba de la parte perdedora el pago para cubrir los costos 
o las tarifas del tribunal y los honorarios de los abogados que sean procedentes o cualquier 
otro gasto conforme a la legislación de dicha Parte. 

ARTÍCULO 10: OTROS RECURSOS 

1. Al menos con respecto a mercancías pirata que lesionan el derecho de autor y mercancías 
de marcas de fábrica o de comercio falsificadas, cada Parte establecerá que, en los 
procedimientos judiciales civiles, a petición del titular de los derechos, sus autoridades 
judiciales estén facultadas para ordenar que se destruyan dichas mercancías infractoras sin 
indemnización alguna, salvo en circunstancias excepcionales. 

2. Cada Parte establecerá además que sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar 
que los materiales y los instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la 
fabricación o producción de las mercancías infractoras, sean, sin retrasos indebidos y sin 
indemnización alguna, destruidas o apartadas de los circuitos comerciales de forma que se 
reduzcan al mínimo los riesgos de nuevas infracciones. 

3. Una Parte podrá proveer que los recursos descritos en este Artículo sean realizados por 
cuenta del infractor. 

ARTÍCULO 11: INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INFRACCIÓN 

Sin perjuicio del privilegio que otorga su legislación, la protección de la confidencialidad de 
las fuentes de información, o el procesamiento de datos personales, cada Parte establecerá que 
en los procedimientos judiciales civiles relacionados con la observancia de los derechos de 
propiedad intelectual, sus autoridades judiciales estén facultadas, ante una solicitud justificada 
por parte del titular de los derechos, para ordenar que el infractor, o alternativamente el 
presunto infractor, proporcione al titular de los derechos o a las autoridades judiciales, al 
menos para efectos de recopilar pruebas, información pertinente conforme a sus leyes y 
reglamentos aplicables, que dicho infractor o presunto infractor posea o controle. Dicha 
información podrá incluir información relacionada con cualquier persona o personas 
involucradas en cualquier aspecto de la infracción o la presunta infracción, e información 
relacionada con los medios de producción o circuitos de distribución de los bienes o servicios 
infractores o presuntamente en infracción, incluida la identificación de terceros presuntamente 
involucrados en la producción y distribución de tales bienes o servicios, y de sus circuitos de 
distribución. 

ARTÍCULO 12: MEDIDAS PROVISIONALES 

1. Cada Parte establecerá que sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar la 
adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces: 



59	  
	  

	  
	  

(a) contra una parte o, cuando ello sea conveniente, contra un tercero sobre el cual la 
autoridad judicial competente ejerce jurisdicción, para evitar que se produzca una infracción 
de cualquier derecho de propiedad intelectual, y en particular, evitar que las mercancías 
infractoras de los derechos de propiedad intelectual ingresen en los circuitos comerciales; 

(b) para preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción. 

2. Cada Parte establecerá que sus autoridades judiciales estén facultadas para adoptar medidas 
provisionales cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando 
haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o 
cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas. En los procedimientos que se 
lleven a cabo sin haber oído a la otra parte, cada Parte facultará a sus autoridades judiciales 
para actuar de forma expedita en las solicitudes de medidas provisionales y para tomar una 
decisión sin retrasos indebidos. 

3. Al menos en los casos de infracción de derechos de autor o derechos conexos y a la 
falsificación de marcas de fábrica o de comercio, cada Parte establecerá que, en los 
procedimientos judiciales civiles, sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar el 
aseguramiento custodia de las mercancías, materiales e instrumentos sospechosos y que están 
relacionados al acto de infracción y, al menos para la falsificación de marcas de fábrica o de 
comercio, las pruebas documentales, ya sean originales o copias de las mismas, relacionadas 
con la infracción. 

4. Cada Parte establecerá que sus autoridades estén facultadas para exigir al demandante, con 
respecto a medidas provisionales, que presente las pruebas de que razonablemente disponga 
con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre que su 
derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y para ordenar al 
demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al 
demandado y evitar abusos. Dicha fianza o garantía equivalente no deberá disuadir 
indebidamente del recurso a estos procedimientos para dichas medidas provisionales. 

5. En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u 
omisión del demandante, o en aquéllos casos en que posteriormente se determine que no hubo 
infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estarán facultadas 
para ordenar al demandante, previa petición del demandado, que pague a éste una 
indemnización adecuada por cualquier daño causado por esas medidas. 

Sección 3: Medidas en Frontera [4],[5] 

ARTÍCULO 13: ALCANCE DE LAS MEDIDAS EN FRONTERA[6] 

Siempre que sea apropiado y compatible con su sistema nacional de protección de derechos 
de propiedad intelectual de una de las Partes y sin perjuicio de los requisitos del Acuerdo 
sobre los ADPIC, para lograr una observancia efectiva de los derechos de propiedad 
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intelectual en la frontera, cada Parte debería hacerlo de tal manera que no discrimine 
injustificadamente entre los derechos de propiedad intelectual y evitando la creación de 
obstáculos para el comercio legítimo. 

ARTÍCULO 14: PEQUEÑAS PARTIDAS Y EQUIPAJE PERSONAL 

1. Cada Parte incluirá en la aplicación de esta Sección las mercancías de carácter comercial 
enviados en pequeñas partidas. 

2. Una Parte podrá excluir de la aplicación de esta Sección las pequeñas cantidades de 
mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los 
viajeros. 

ARTÍCULO 15: DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN DEL TITULAR DE LOS 
DERECHOS 

Cada Parte permitirá que las autoridades competentes soliciten al titular de los derechos que 
les proporcione información pertinente para ayudar a las autoridades competentes a aplicar las 
medidas en frontera a que se refiere esta Sección. Cada Parte también podrá permitir que un 
titular del derecho proporcione información pertinente a las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 16: MEDIDAS EN FRONTERA 

1. Cada Parte adoptará o mantendrá los procedimientos para los embarques de importación y 
exportación bajo los cuales: 

(a) las autoridades aduaneras podrán actuar por su propia iniciativa, para suspender el 
despacho de las mercancías sospechosas; y 

(b) cuando ello sea conveniente, los titulares de derechos podrán solicitar a las autoridades 
competentes que suspendan el despacho de las mercancías sospechosas. 

2. Una Parte podrá adoptar o mantener procedimientos para las mercancías sospechosas que 
están en tránsito o en otras situaciones en las que las mercancías están bajo el control 
aduanero bajo los cuales: 

(a) las autoridades aduaneras podrán actuar por su propia iniciativa para suspender el 
despacho de las mercancías sospechosas, o retenerlas; y 

(b) cuando ello sea conveniente, el titular de los derechos podrá solicitar a sus autoridades 
competentes que suspendan la liberación de las mercancías sospechosas, o las retengan. 

ARTÍCULO 17: SOLICITUD DEL TITULAR DE LOS DERECHOS 
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1. Cada Parte dispondrá que sus autoridades competentes requieran al titular de los derechos 
que solicita los procedimientos descritos en los párrafos 1(b) y 2(b) del Artículo 16 (Medidas 
en Frontera) que presente pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades 
competentes que, de acuerdo con la legislación de la Parte que se encarga de los 
procedimientos, existe presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual y que 
éste ofrezca información suficiente que razonablemente se espere sea de su conocimiento a fin 
de que las mercancías sospechosas puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades 
competentes. El requisito de proporcionar información suficiente no deberá disuadir 
indebidamente del recurso a los procedimientos descritos en los párrafos 1(b) y 2(b) del 
Artículo 16 (Medidas en Frontera). 

2. Cada Parte se encargará de las solicitudes para suspender el despacho o para retener 
cualquier mercancía sospechosa[7] que se encuentre bajo control aduanero en su territorio. Una 
Parte podrá establecer que dichas solicitudes se apliquen a múltiples embarques. Una Parte 
podrá establecer que, a solicitud del titular de los derechos, la solicitud para suspender el 
despacho o para retener las mercancías sospechosas pueda aplicarse a determinados puntos de 
entrada y salida bajo control aduanero. 

3. Cada Parte se asegurará de que sus autoridades competentes comunicarán al solicitante 
dentro de un período razonable, si han aceptado la solicitud. En caso de que las autoridades 
competentes acepten la solicitud, notificarán al solicitante el período de validez de la 
solicitud. 

4. Una Parte podrá establecer que, cuando el solicitante haya abusado de los procedimientos 
descritos en los párrafos 1(b) y 2(b) del Artículo 16 (Medidas en Frontera), o cuando haya una 
causa válida, las autoridades competentes estén facultadas para denegar, suspender o anular 
una solicitud. 

ARTÍCULO 18: FIANZA O GARANTÍA EQUIVALENTE 

Cada Parte establecerá que sus autoridades competentes estén facultadas para exigir que un 
titular de los derechos que solicite los procedimientos descritos en los párrafos 1(b) y 2(b) del 
Artículo 16 (Medidas en Frontera), que aporte una fianza razonable o garantía equivalente que 
sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes y evitar abusos. 
Cada Parte establecerá que dicha fianza o garantía equivalente no deberá disuadir 
indebidamente del recurso a estos procedimientos. Una Parte podrá establecer que dicha 
garantía se presente en forma de fianza condicionada para mantener al demandado libre de 
daños o pérdidas que resulten de cualquier suspensión del despacho o retención de las 
mercancías en caso de que las autoridades competentes determinen que las mercancías no 
están en infracción. Únicamente en circunstancias excepcionales o de conformidad con una 
orden judicial, una Parte podrá permitir que el demandado obtenga la posesión de las 
mercancías sospechosas mediante el pago de una fianza u otra garantía. 

ARTÍCULO 19: DETERMINACIÓN DE LA INFRACCIÓN 
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Cada Parte adoptará o mantendrá procedimientos por medio de los cuales sus autoridades 
competentes podrán determinar, dentro de un período razonable después de iniciar los 
procedimientos descritos en el Artículo 16 (Medidas en Frontera), si las mercancías 
sospechosas infringen un derecho de propiedad intelectual. 

ARTÍCULO 20: RECURSOS 

1. Cada Parte establecerá que sus autoridades competentes estén facultadas para ordenar la 
destrucción de las mercancías después de que se determine conforme al Artículo 19 
(Determinación de la Infracción) que dichas mercancías son infractoras. En los casos en que 
no se destruyan las mercancías, cada Parte se asegurará de que, salvo en casos excepcionales, 
dichas mercancías sean apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar 
daños al titular del derecho. 

2. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple 
retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos 
excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales. 

3. Una Parte podrá establecer que sus autoridades competentes estén facultadas para imponer 
sanciones administrativas después de que se determine conforme al Artículo 19 
(Determinación de la Infracción) que las mercancías se encuentran en infracción. 

ARTÍCULO 21: TARIFAS 

Cada Parte dispondrá que toda tarifa por solicitud, tarifa por almacenamiento, o tarifa por 
destrucción sea determinada por sus autoridades competentes en relación 

con los procedimientos descritos en esta Sección, no deberá ser utilizada para disuadir 
indebidamente del recurso a estos procedimientos. 

ARTÍCULO 22: DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 

Sin perjuicio de la legislación de una de las Partes referente a la privacidad o la 
confidencialidad de la información: 

(a) una Parte podrá autorizar a sus autoridades competentes que proporcionen a los titulares 
de los derechos, información sobre embarques específicos de mercancías, incluidas la 
descripción y la cantidad de mercancías, para ayudar a detectar las mercancías infractoras; 

(b) una Parte podrá autorizar a sus autoridades competentes que proporcionen a los titulares 
de los derechos, información sobre las mercancías, incluida, pero no limitada a, la descripción 
y cantidad de las mercancías, nombre y dirección del consignador, importador, exportador o 
consignatario y, si se conocen, el país de origen, nombre y dirección del fabricante de las 
mercancías para asistir en la determinación a que se refiere el Artículo 19 (Determinación de 
la Infracción); 
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(c) salvo que una de las Partes haya facultado a sus autoridades competentes conforme al 
apartado (b), al menos en el caso de mercancías importadas, cuando las autoridades 
competentes hayan asegurado o, hayan determinado conforme al Artículo 19 (Determinación 
de la Infracción) que las mercancías son infractoras, una Parte podrá autorizar a sus 
autoridades competentes para proporcionar a los titulares del derecho, dentro de los treinta 
días[8] siguientes al aseguramiento o a la determinación, información sobre las mercancías, 
incluida, pero no limitado a, la descripción y cantidad de las mercancías, nombre y dirección 
del consignador, importador, exportador o consignatario y, si se conocen, el país de origen, 
nombre y dirección del fabricante de las mercancías. 

Sección 4: Observancia Penal 

ARTÍCULO 23: DELITOS 

1. Cada Parte establecerá procedimientos y sanciones penales aplicables al menos para los 
casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva de 
derechos de autor o de derechos conexos a escala comercial[9]. Para efectos de esta Sección, 
los actos realizados a escala comercial comprenden como mínimo aquellas actividades 
comerciales realizadas para obtener una ventaja económica o comercial directa o indirecta. 

2. Cada Parte establecerá que se apliquen los procedimientos y sanciones penales en casos de 
importación[10] dolosa y uso nacional, en el curso del comercio y a escala comercial, de 
etiquetas o empaques[11]: 

(a) a aquellos que se ha aplicado sin autorización una marca que sea idéntica, o no pueda ser 
distinguida de una marca de fábrica o de comercio registrada en su territorio; y 

(b) a aquellos destinados a utilizarse en el curso del comercio en mercancías o en relación con 
servicios que sean idénticos a las mercancías o servicios para los cuales se registró la marca. 

3. Una Parte podrá establecer en ciertos casos procedimientos y sanciones penales por la copia 
no autorizada de obras cinematográficas a partir de una representación en instalaciones de 
exhibición de películas que generalmente están abiertas al público. 

4. Con respecto a los delitos previstos en este Artículo para los cuales una de las Partes 
disponga procedimientos y sanciones penales, dicha Parte se asegurará de que su legislación 
contemple responsabilidad penal por ayudar e incitar. 

5. Cada Parte adoptará las medidas que sean necesarias, conforme a sus principios jurídicos, 
para establecer la responsabilidad, que podrá ser penal, de las personas jurídicas por los 
delitos referidos en este Artículo, para los cuales una Parte provee procedimientos y sanciones 
penales. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba 
a las personas físicas que hayan cometido los delitos. 



64	  
	  

	  
	  

ARTÍCULO 24: SANCIONES 

Para los delitos referidos en los párrafos 1, 2 y 4 del Artículo 23 (Delitos), cada Parte 
establecerá las sanciones que incluyen la pena de prisión así como también sanciones 
pecuniarias[12] suficientemente disuasorias contra actos de infracción futuros, que sean 
coherentes con el nivel de sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. 

ARTÍCULO 25: ASEGURAMIENTO, DECOMISO Y DESTRUCCIÓN 

1. Con respecto a los delitos previstos en los párrafos 1, 2, 3 y 4 del Artículo 23 (Delitos) por 
los cuales una de las Partes establece procedimientos y sanciones penales, dicha Parte 
establecerá que sus autoridades competentes estén facultadas para ordenar el aseguramiento 
de las mercancías que se sospecha sean mercancías de marca de fábrica o de comercio 
falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, y de todos los materiales y 
accesorios relacionados que se hayan usado para la comisión del presunto delito, las pruebas 
documentales pertinentes al presunto delito y los activos que resulten de la presunta 
infracción, o que se hayan obtenido directa o indirectamente a través de la presunta actividad 
infractora. 

2. Cuando una de las Partes requiera la identificación de los objetos que están sujetos al 
aseguramiento como prerrequisito para emitir una orden referida en el párrafo 1, dicha Parte 
no podrá requerir que los objetos se describan con mayor detalle del necesario a fin de 
identificarlos para efectos de su aseguramiento. 

3. Con respecto a los delitos previstos en los párrafos 1, 2, 3 y 4 del Artículo 23 (Delitos) para 
los cuales una de las Partes provee procedimientos y sanciones penales, dicha Parte 
establecerá que sus autoridades competentes estén facultadas para ordenar el decomiso o la 
destrucción de todos las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o 
mercancías pirata que lesionan el derecho de autor. En los casos en que no se destruyan las 
mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el 
derecho de autor, las autoridades competentes se asegurarán de que, salvo en casos 
excepcionales, dichas mercancías sean apartadas de los circuitos comerciales de forma que se 
evite causar algún daño al titular de los derechos. Cada Parte se asegurará de que el decomiso 
o la destrucción de dichas mercancías ocurran sin indemnización alguna al infractor. 

4. Con respecto a los delitos previstos en los párrafos 1, 2, 3 y 4 del Artículo 23 (Delitos) para 
los cuales una de las Partes establece procedimientos y sanciones penales, dicha Parte 
establecerá que sus autoridades competentes estén facultadas para ordenar el decomiso o la 
destrucción de materiales e instrumentos utilizados de forma predominante en la creación de 
mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el 
derecho de autor y, al menos en el caso de delitos graves, de los activos que resulten de la 
infracción, o que se obtengan directa o indirectamente a través de la misma. Cada Parte se 
asegurará de que el decomiso o la destrucción de dichos materiales, instrumentos o activos 
ocurran sin indemnización alguna al infractor. 
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5. Con respecto a los delitos previstos en los párrafos 1, 2, 3 y 4 del Artículo 23 (Delitos) para 
los cuales una de las Partes establece procedimientos y sanciones penales, dicha Parte podrá 
establecer que sus autoridades judiciales tengan la facultad para ordenar: 

(a) el aseguramiento de activos cuyo valor corresponda al valor de aquellos activos derivados, 
u obtenidos directa o indirectamente a través de la presunta actividad infractora; y 

(b) el decomiso de activos cuyo valor corresponda al valor de aquellos activos derivados, u 
obtenidos directa o indirectamente a través de la actividad infractora. 

ARTÍCULO 26: OBSERVANCIA PENAL DE OFICIO 

Cada Parte establecerá que, en los casos apropiados, sus autoridades competentes podrán 
actuar de oficio para iniciar investigaciones o acciones legales con respecto a los delitos 
descritos en los párrafos 1, 2, 3 y 4 del Artículo 23 (Delitos) para los cuales una de las Partes 
establece procedimientos y sanciones penales. 

Sección 5: Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en el Entorno Digital 

ARTÍCULO 27: OBSERVANCIA EN EL ENTORNO DIGITAL 

1. Cada Parte se asegurará de que en su legislación se establezcan procedimientos de 
observancia conforme a lo previsto en las Secciones 2 (Observancia Civil) y 4 (Observancia 
Penal), que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los 
derechos de propiedad intelectual que se lleven a cabo en el entorno digital, incluido recursos 
ágiles para prevenir las infracciones y recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión 
de nuevas infracciones. 

2. De conformidad con el párrafo 1, los procedimientos de observancia de cada Parte se 
aplicarán a las infracciones de derechos de autor o derechos conexos a través de redes 
digitales, las cuales podrán incluir el uso ilegal de medios de distribución masiva para efectos 
de la infracción. Estos procedimientos serán implementados de forma tal, que eviten la 
creación de obstáculos para actividades legítimas, incluido el comercio electrónico, y, 
conforme a la legislación de cada una de las Partes, preserven los principios fundamentales 
tales como libertad de expresión, procesos justos y privacidad[13]. 

3. Cada Parte procurará promover esfuerzos de cooperación dentro de la comunidad 
empresarial, para tratar de forma eficaz las infracciones de marcas de fábrica o de comercio y 
los derechos de autor o derechos conexos, manteniendo la competencia legítima, y conforme, 
a la legislación de cada una de las Partes, preservando los principios fundamentales, tales 
como libertad de expresión, procesos justos y privacidad. 

4. Una Parte podrá establecer, conforme a sus leyes y reglamentos, que sus autoridades 
competentes estén facultadas para ordenar a un proveedor de servicios en línea, que divulgue 
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de forma expedita al titular de los derechos, información suficiente para identificar a un 
suscriptor cuya cuenta se presume fue utilizada para cometer una infracción, cuando dicho 
titular de los derechos haya presentado una reclamación con suficiente fundamento jurídico de 
infracción de marca de fábrica o de comercio o derechos de autor y derechos conexos, y 
donde dicha información se busque para efectos de protección u observancia de dichos 
derechos. Estos procedimientos serán implementados de forma tal que eviten la creación de 
obstáculos para actividades legítimas, incluido el comercio electrónico y, conforme a la 
legislación de cada una de las Partes, que preserven los principios fundamentales tales como 
libertad de expresión, procesos justos y privacidad. 

5. Cada Parte proporcionará protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra 
la acción de eludir medidas tecnológicas[14] efectivas que sean utilizadas por los autores, 
artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas en relación con el ejercicio de 
sus derechos, y que respecto de sus obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas 
restrinjan actos que no estén autorizados por los autores, artistas intérpretes, o ejecutantes o 
los productores de fonogramas concernidos o permitidos por la ley. 

6. Para proporcionar la protección jurídica adecuada y los recursos jurídicos efectivos 
referidos en el párrafo 5, cada Parte proporcionará protección al menos contra: 

a. hasta donde su legislación lo permita: 
i. eludir sin autorización una medida tecnológica efectiva, a sabiéndolo o 

teniendo motivos razonables para saberlo; y 
ii. la oferta al público a través de la comercialización de un dispositivo o 

producto, incluidos programas de cómputo, o de un servicio, como medio para 
eludir una medida tecnológica efectiva; y 

b. la fabricación, importación o distribución de un dispositivo o producto, incluidos 
programas de cómputo, o la prestación de un servicio que: 

i. esté diseñado o producido principalmente para efectos de eludir una medida 
tecnológica efectiva; o 

ii. tenga únicamente un propósito comercial limitado, distinto a la elusión de una 
medida tecnológica[15] efectiva. 

7. Con el fin de proteger la información electrónica sobre la gestión de derechos[16], cada Parte 
otorgará protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra cualquier persona 
que, con conocimiento de causa, realice sin autorización cualquiera de los siguientes actos 
sabiéndolo o, con respecto a recursos civiles, teniendo motivos razonables para saberlo que 
induce, permite, facilita u oculta una infracción de cualquier derecho de autor o derechos 
conexos: 

(a) suprima o altere cualquier información electrónica sobre la gestión de derechos; 

(b) distribuya, importe para su distribución, transmita, comunique o ponga a disposición del 
público, ejemplares de obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas sabiendo que la 
información electrónica sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin 
autorización. 
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8. Con el fin de dar protección legal adecuada y recursos legales eficaces conforme a las 
disposiciones de los párrafos 5 y 7, una Parte podrá adoptar o mantener limitaciones o 
excepciones adecuadas a las medidas que implementan las disposiciones de los párrafos 5, 6 y 
7. Las obligaciones establecidas en las disposiciones de los párrafos 5, 6 y 7, son sin perjuicio 
de los derechos, las limitaciones, las excepciones o las defensas de la infracción de derechos 
de autor o de derechos conexos, establecidos en la legislación de una de las Partes. 

Capítulo III: Prácticas para la observancia 

ARTÍCULO 28: ESPECIALIZACIÓN, INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN NACIONAL 
EN MATERIA DE OBSERVANCIA 

1. Cada Parte promoverá el desarrollo de conocimientos especializados entre sus autoridades 
competentes, responsables de la observancia de los derechos de propiedad intelectual. 

2. Cada Parte promoverá la recopilación y el análisis de datos estadísticos y de otra 
información relevante, relacionada con infracciones a los derechos de propiedad intelectual, 
así como la recopilación de información sobre mejores prácticas para prevenir y combatir 
dichas infracciones. 

3. Cada Parte, cuando proceda, promoverá una coordinación interna y facilitará acciones 
conjuntas por sus autoridades competentes, responsables de la observancia de los derechos de 
propiedad intelectual. 

4. Cada Parte procurará promover, cuando ello sea conveniente, el establecimiento y el 
mantenimiento de mecanismos formales e informales, tales como grupos de asesoría, por 
medio de los cuales sus autoridades competentes podrán escuchar los puntos de vista de los 
titulares de los derechos y de otras partes interesadas. 

ARTÍCULO 29: GESTIÓN DE RIESGOS EN LAS FRONTERAS 

1. Con el fin de mejorar la eficacia de la observancia de los derechos de propiedad intelectual 
en las fronteras, las autoridades competentes de una Parte podrá: 

(a) consultar con las partes interesadas, y con las autoridades competentes de las demás Partes 
responsables de la observancia de los derechos de propiedad intelectual, para identificar y 
atender los riesgos significativos y promover acciones para mitigar dichos riesgos; y 

(b) compartir información con las autoridades competentes de las demás Partes en la 
observancia de los derechos de propiedad intelectual en las fronteras, incluida la información 
pertinente para identificar acertadamente y señalar para inspección los embarques que se 
sospeche contengan mercancías infractoras. 

2. Cuando una de las Partes asegure mercancías importadas que infrinjan los derechos de 
propiedad intelectual, sus autoridades competentes podrán proporcionar a la Parte exportadora 
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la información necesaria para identificar a los sujetos y los bienes involucrados en la 
exportación de las mercancías aseguradas. Las autoridades competentes de la Parte 
exportadora podrán adoptar medidas contra dichos sujetos y futuros embarques conforme a la 
legislación de esa Parte. 

ARTÍCULO 30: TRANSPARENCIA 

A efecto de promover la transparencia en la administración de su sistema de observancia de 
los derechos de propiedad intelectual, cada Parte adoptará las medidas apropiadas, conforme a 
sus leyes y políticas, para publicar o poner a disposición del público información sobre: 

(a) procedimientos disponibles de acuerdo a su legislación, relativos a la observancia de los 
derechos de propiedad intelectual, incluidas las autoridades competentes para dicha 
observancia y los puntos de contacto disponibles para brindar asistencia; 

(b) leyes, reglamentos, decisiones judiciales definitivas y resoluciones administrativas de 
aplicación general en la materia relativos a la observancia de los derechos de propiedad 
intelectual; y 

(c) sus esfuerzos para garantizar un sistema eficaz de observancia, y de protección de los 
derechos de propiedad intelectual. 

ARTÍCULO 31: CONCIENTIZACIÓN PÚBLICA 

Cada Parte, cuando proceda, promoverá la adopción de medidas para fomentar la 
concientización pública sobre la importancia de respetar los derechos de propiedad intelectual 
y los efectos nocivos de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual. 

ARTÍCULO 32: CONSIDERACIONES AMBIENTALES EN LA DESTRUCCIÓN DE 
MERCANCÍAS INFRACTORAS 

La destrucción de las mercancías infractoras de los derechos de propiedad intelectual, se hará 
conforme a las leyes y reglamentos, en materia ambiental de la Parte en donde la destrucción 
tenga lugar. 

Capítulo IV Cooperación internacional 

ARTÍCULO 33: COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

1. Cada Parte reconoce que la cooperación internacional es vital para lograr una protección 
eficaz de los derechos de propiedad intelectual y que debe ser promovida sin importar el 
origen de las mercancías infractoras de los derechos de propiedad intelectual, o la ubicación o 
la nacionalidad del titular de los derechos. 
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2. Con el objeto de combatir las infracciones a los derechos de propiedad intelectual, en 
particular, la falsificación de marcas de fábrica o de comercio y la piratería de derechos de 
autor o derechos conexos, las Partes promoverán la cooperación, cuando ello sea conveniente, 
entre sus autoridades competentes responsables de la observancia de los derechos de 
propiedad intelectual. Dicha cooperación podrá comprender cooperación en la aplicación de 
la ley con respecto a la observancia penal y a las medidas en frontera, comprendidas en el 
presente Acuerdo. 

3. La cooperación conforme a este Capítulo se ejecutará conforme a los acuerdos 
internacionales en la materia, y estará sujeta a la legislación, las políticas, la asignación de 
recursos y las prioridades de aplicación de la ley de cada Parte. 

ARTÍCULO 34: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

Sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 29 (Gestión de Riesgos en las Fronteras), cada 
Parte procurará intercambiar con otras Partes lo siguiente: 

(a) información que la Parte recopila conforme a las disposiciones del Capítulo III (Prácticas 
para la observancia), incluidos los datos estadísticos y la información sobre mejores prácticas; 

(b) información sobre sus medidas legislativas y reglamentaria en relación con la protección y 
la observancia de los derechos de propiedad intelectual; y 

(c) otra información que sea adecuada y mutuamente acordada. 

ARTÍCULO 35: CREACIÓN DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA 

1. Cada Parte procurará proporcionar, a solicitud y conforme a los términos y las condiciones 
acordados mutuamente, asistencia en la creación de capacidades y asistencia técnica para 
mejorar la observancia de los derechos de propiedad intelectual de otras Partes del presente 
Acuerdo y, cuando ello sea conveniente, a Partes aspirantes a dicho Acuerdo. Dicha creación 
de capacidades y asistencia técnica podrá cubrir áreas tales como: 

(a) incrementar la concientización del público sobre los derechos de propiedad intelectual; 

(b) desarrollo e implementación de la legislación nacional relacionada con la observancia de 
los derechos de propiedad intelectual; 

(c) capacitación de funcionarios en la observancia de los derechos de propiedad intelectual; y 

(d) operaciones coordinadas llevadas a cabo a niveles regional y multilateral. 

2. Cada Parte procurará trabajar estrechamente con las demás Partes y, cuando ello sea 
conveniente, con Partes no integrantes en el presente Acuerdo con el propósito de 
implementar las disposiciones del párrafo 1. 
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3. Una Parte podrá iniciar las actividades descritas en este Artículo en conjunto con 
organizaciones del sector privado u organizaciones internacionales en la materia. Cada Parte 
se esforzará por evitar la duplicación innecesaria entre las actividades descritas en este 
Artículo y otras actividades de cooperación internacional. 

Capítulo V: Disposiciones institucionales 

ARTÍCULO 36: EL COMITÉ DEL ACTA 

1. Por medio del presente las Partes establecen el Comité del ACTA. Cada Parte estará 
representada en el Comité. 

2. El Comité deberá: 

(a) revisar la implementación y la operación del presente Acuerdo; 

(b) considerar los asuntos relacionados con el desarrollo del presente Acuerdo; 

(c) considerar cualquier modificación propuesta al presente Acuerdo conforme al Artículo 42 
(Modificaciones); 

(d) decidir, de acuerdo con el párrafo 2 del Artículo 43 (Adhesión), sobre los términos de 
adhesión a este Acuerdo por cualquier Miembro de la OMC; y 

(e) considerar cualquier otro asunto que pudiera afectar la implementación y la operación del 
presente Acuerdo. 

3. El Comité podrá decidir: 

(a) establecer comités o grupos de trabajo ad hoc para ayudar al Comité a cumplir con las 
responsabilidades conforme al párrafo 2, así como asistir, previa solicitud, a las posibles 
Partes a adherirse al presente Acuerdo, de conformidad con el Artículo 43 (Adhesión); 

(b) buscar asesoría de personas o grupos no gubernamentales; 

(c) hacer recomendaciones en relación con la implementación y la operación del presente 
Acuerdo, incluida la aprobación de las guías de las mejores prácticas relacionadas con el 
mismo; 

(d) compartir con terceros información y mejores prácticas para reducir las infracciones a los 
derechos de propiedad intelectual, incluidas técnicas para identificar y monitorear la piratería 
y la falsificación; y 

(e) tomar otras medidas en el ejercicio de sus funciones. 
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4. Todas las decisiones del Comité serán adoptadas por consenso, salvo cuando el Comité 
decida lo contrario por consenso. Se considerará que el Comité actuó por consenso sobre un 
tema presentado para su consideración, si ninguna de las Partes presentes en la reunión 
durante la cual se adopta la decisión, objeta formalmente a la decisión propuesta. El inglés 
será el idioma de trabajo del Comité y los documentos que apoyen su trabajo estarán en 
inglés. 

5. El Comité adoptará sus reglas y procedimientos dentro de un período razonable después de 
la entrada en vigor de este Acuerdo, e invitará a aquellos signatarios que no son Parte en el 
presente Acuerdo a que participen en las deliberaciones del Comité sobre las reglas y 
procedimientos. Las reglas y los procedimientos: 

(a) deberán tratar cuestiones tales como la presidencia y la sede de las reuniones, y el 
desempeño de los deberes organizacionales relacionados con este Acuerdo y su operación; y 

(b) podrán también referirse a cuestiones tales como el otorgamiento de la calidad de 
observador, y a cualquier otro asunto que el Comité determine necesario para su correcta 
operación. 

6. El Comité podrá modificar las reglas y los procedimientos. 

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4, durante los primeros cinco años siguientes a la 
entrada en vigor del presente Acuerdo, las decisiones del Comité para adoptar o modificar sus 
reglas y procedimientos serán adoptadas por consenso de las Partes y de aquellos Signatarios 
que no son Partes del presente Acuerdo. 

8. Después del período especificado en el párrafo 7, el Comité podrá adoptar o modificar las 
reglas o procedimientos si logra el consenso de las Partes del presente Acuerdo. 

9. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 8, el Comité podrá decidir que la adopción o la 
modificación de una regla o un procedimiento en particular, requiere el consenso de las Partes 
y de aquellos Signatarios que no son Partes del presente Acuerdo. 

10. El Comité se reunirá al menos una vez al año, salvo cuando éste decida lo contrario. La 
primera reunión del Comité se llevará a cabo dentro de un período razonable después de la 
entrada en vigor del presente Acuerdo. 

11. Para mayor certeza, el Comité no examinará ni supervisará la aplicación nacional o 
internacional o investigaciones penales de casos específicos de propiedad intelectual. 

12. El Comité se esforzará para evitar la duplicación innecesaria entre sus actividades y otras 
labores internacionales en relación con la observancia de los derechos de propiedad 
intelectual. 

ARTÍCULO 37: PUNTOS DE CONTACTO 
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1. Cada Parte designará un punto de contacto para facilitar las comunicaciones entre las Partes 
sobre cualquier asunto contemplado por el presente Acuerdo. 

2. A petición de otra Parte, el punto de contacto de una Parte identificará una oficina o un 
funcionario apropiados, a los que pueda dirigirse la petición de la Parte requirente, y brindar 
ayuda, cuando sea necesario, facilitando las comunicaciones entre la oficina o el funcionario 
correspondiente y la Parte requirente. 

ARTÍCULO 38: CONSULTAS 

1. Una Parte podrá solicitar por escrito consultas con otra Parte con respecto de un asunto que 
afecte la implementación del presente Acuerdo. La Parte requerida otorgará consideración 
especial a dicha solicitud, proporcionará una respuesta y dará una oportunidad adecuada para 
consultas. 

2. Las consultas, incluidas las posiciones particulares adoptadas por las Partes consultantes, se 
mantendrán confidenciales, y sin perjuicio de los derechos o posiciones de cualquiera de las 
Partes en algún otro procedimiento, incluidos aquellos que se encuentren bajo los auspicios 
del Entendimiento de la OMC relativo a las Normas y Procedimientos por los que se Rige la 
Solución de Diferencias contenido en el Anexo 2 del Acuerdo de la OMC. 

3. Las Partes consultantes podrán, por acuerdo mutuo, notificar al Comité el resultado de las 
consultas a las que se refiere el presente Artículo. 

CapítuloVI: Disposiciones finales 

ARTÍCULO 39: FIRMA 

El presente Acuerdo permanecerá abierto a firma de los participantes en su negociación[17], y 
de cualquier otro Miembro de la OMC, que los participantes acuerden por consenso, a partir 
del 1 de mayo de 2011 hasta el 1 de mayo de 2013. 

ARTÍCULO 40: ENTRADA EN VIGOR 

1. El presente Acuerdo entrará en vigor treinta días después del depósito del sexto instrumento 
de ratificación, aceptación o aprobación entre aquellos Signatarios que hayan depositado sus 
instrumentos respectivos de ratificación, aceptación o aprobación. 

2. El presente Acuerdo entrará en vigor para cada Signatario que deposite su instrumento de 
ratificación, aceptación o aprobación después del depósito del sexto instrumento de 
ratificación, aceptación o aprobación, treinta días después de la fecha del depósito del 
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de dicho Signatario. 

ARTÍCULO 41: DENUNCIA 
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Una Parte podrá denunciar el presente Acuerdo por medio de una notificación por escrito 
dirigida al Depositario. Dicha denuncia entrará en vigor 180 días después de que el 
Depositario reciba la notificación. 

ARTÍCULO 42: MODIFICACIONES 

1. Una Parte podrá proponer al Comité modificaciones al presente Acuerdo. El Comité 
decidirá si presenta una modificación propuesta a las Partes para su aceptación, ratificación o 
aprobación. 

2. Cualquier modificación entrará en vigor noventa días después de la fecha en que todas las 
Partes hayan depositado sus respectivos instrumentos de aceptación, ratificación o aprobación 
ante el Depositario. 

ARTÍCULO 43: ADHESIÓN 

1. Después del vencimiento del período establecido en el Artículo 39 (Firma), cualquier 
Miembro de la OMC podrá solicitar su adhesión al presente Acuerdo. 

2. El Comité decidirá los términos de adhesión para cada solicitante. 

3. El presente Acuerdo entrará en vigor para el solicitante treinta días después de la fecha de 
depósito de su instrumento de adhesión, como se estipula en los términos de adhesión 
contemplados en el párrafo 2. 

ARTÍCULO 44: TEXTOS DEL ACUERDO 

El presente Acuerdo se firmará en un ejemplar original en idiomas español, francés e inglés, 
siendo cada versión igualmente auténtica. 

ARTÍCULO 45: DEPOSITARIO 

El Gobierno de Japón será el Depositario de este Acuerdo. 

 [*] Cuando la versión en español del texto de ACTA difiere en la selección de palabras de una disposición, o 
parte de una disposición, que es idéntica o sustancialmente idéntica a la versión en español del Acuerdo sobre los 
ADPIC, tales diferencias no pretenden sugerir una diferencia en su significado. 

[1] Para mayor certeza, las Partes reconocen que el término, zonas libres significa una parte del territorio de una 
de las Partes en donde cualquier mercancía introducida, generalmente, se considera fuera del territorio aduanero, 
en cuanto a los derechos e impuestos de importación se refiere. 

[2] Las Partes podrán excluir las patentes y la protección de información no divulgada del alcance de esta 
Sección. 

[3] Las presunciones referidas en el párrafo 3(b) podrán incluir la presunción de que el monto de los daños es: (i) 
la cantidad de las mercancías que infringen el derecho de propiedad intelectual del titular de derechos en 
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cuestión y asignadas en realidad a terceros, multiplicado por el monto de la ganancia por unidad de bienes que 
habría vendido el titular de derechos si no hubiere existido el acto de infracción; o (ii) regalías razonables; o (iii) 
un pago único calculado sobre la base de elementos tales como, al menos, la cantidad de regalías o tarifas que se 
hubieran adeudado si el infractor hubiera solicitado autorización para usar el derecho de propiedad intelectual en 
cuestión. 

[4] En caso de que una Parte haya desmantelado lo esencial de sus medidas de control sobre los movimientos de 
mercancías a través de sus fronteras con otra Parte con la que participe en una unión aduanera, no estará obligada 
a aplicar las disposiciones de esta Sección en esas fronteras. 

[5] Queda entendido que no habrá obligación de aplicar los procedimientos establecidos en esta Sección a las 
mercancías puestas en el mercado en otro país por el titular de derechos o con su consentimiento. 

[6] Las Partes acuerdan que las patentes y la protección de información no divulgada no forman parte del alcance 
de esta Sección. 

[7] El requerimiento de proveer tales solicitudes está sujeto a las obligaciones de proveer los procedimientos 
referidos en los párrafos 1(b) y 2(b) del Artículo 16 (Medidas en frontera). 

[8] Para efectos de este Artículo, días significa días hábiles 

[9] Cada Parte tratará la importación o exportación dolosa de mercancías de marca de fábrica o de comercio 
falsificada o de mercancías pirata que lesionan el derecho de autor a escala comercial como actividades ilegales 
sujetas a sanciones penales conforme a este Artículo. Una Parte podrá cumplir con sus obligaciones en relación 
con la importación y la exportación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificada o de mercancías 
pirata que lesionan el derecho de autor  determinando que la distribución, la venta o la oferta para venta de 
dichas mercancías a escala comercial como actividades ilegales sujetas a sanciones penales. 

[10] Una Parte podrá cumplir con su obligación en relación con la importación de etiquetas o empaques, a través 
de medidas relacionadas con la distribución. 

[11] Una Parte podrá cumplir con sus obligaciones en relación con este párrafo estableciendo procedimientos y 
sanciones penales aplicables a a la comisión de un delito de marca de fábrica o de comercio en grado de 
tentativa. 

[12] Se entiende que no hay obligación para que una Parte establezca la posibilidad de imponer prisión y 
sanciones pecuniarias en forma paralela. 

[13] Por ejemplo, sin perjuicio de la legislación de una de las Partes, adoptar o mantener un régimen que 
establezca las limitaciones a la responsabilidad, o los recursos disponibles contra los, proveedores de servicios en 
línea manteniendo los intereses legítimos del titular de derechos. 

[14] Para efectos del presente Artículo, medidas tecnológicas significa cualquier tecnología, dispositivo o 
componente que, en el curso normal de sus operaciones, se diseña para prevenir o restringir actos, con respecto a 
obras, ejecuciones, interpretaciones o fonogramas, que no estén autorizados por los autores, artistas intérpretes o 
ejecutantes o productores de fonogramas, como lo dispone la legislación de una de las Partes.  Sin perjuicio del 
alcance de los derechos de autor o de los derechos conexos contenidos en la legislación de una de las Partes, las 
medidas tecnológicas deberán considerarse efectivas cuando el uso de obras, interpretaciones o ejecuciones o 
fonogramas protegidos estén controlados por los autores, artistas, intérpretes, ejecutantes o productores de 
fonogramas, mediante la aplicación de control de acceso o un proceso de protección pertinente, tal como el 
encriptado o codificado o un mecanismo de control de copia, que logre el objetivo de protección. 
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[15] En la aplicación de los párrafos 5 y 6, ninguna de las Partes estará obligada a requerir que el diseño de, o el 
diseño y selección de partes y componentes para, el consumidor de productos electrónicos, telecomunicaciones, 
o productos de computación provean una respuesta a cualquier medida tecnológica particular, en tanto que el 
producto no contravenga ninguna medida implementada en estos párrafos. 

[16] Para efectos del presente Artículo, información sobre la gestión de derechos significa:(a) información que 
identifica una obra, una interpretación o un fonograma; el autor de la obra, el artista intérprete o ejecutante o el 
productor del fonograma; o el titular de cualquier derecho en la obra, la   interpretación, la ejecución o el 
fonograma;(b) información sobre los términos y condiciones de uso de la obra, la interpretación o  ejecución o el 
fonograma; o(c) cualquier números o códigos que representen la información descrita en (a) y (b) 
anteriores;cuando cualquiera de estos elementos de información se agreguen a una copia de la obra, una 
interpretación, una ejecución o un fonograma o aparezcan en relación con la comunicación o puesta a 
disposición del público de una obra, una interpretación, una ejecución  o un fonograma. 

[17] La República Federal de Alemania, Australia, la República de Austria, el Reino de Bélgica, la República de 
Bulgaria, Canadá, la República Checa, la República de Chipre, la República de Corea, el Reino de Dinamarca, la 
República Eslovaca, la República de Eslovenia, el Reino de España, los Estados Unidos de América, la 
República de Estonia, la República de Finlandia, la República Francesa, la República Helénica, la República de 
Hungría, Irlanda, la República Italiana, Japón, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran 
Ducado de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de Marruecos, los Estados Unidos Mexicanos, Nueva 
Zelandia, el Reino de los Países Bajos, la República de Polonia, la República Portuguesa, el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumanía, la República de Singapur, el Reino de Suecia, la Confederación 
Suiza, y la Unión Europea. 

	  

 

 

 


