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Documentário sobre contrabando de cigarros ilegais
é liberado no YouTube 

DIVERSÃO E ARTE

Filme percorre todas as etapas do ciclo do con-
trabando decigarros ilegaisdo Paraguai para o Brasil
(foto: Reprodução/Vice Brasil)

Com cenas que parecem de ficção, mas são reais, o
documentário Cigarro do crime está disponível de
forma gratuita no YouTube. O filme, que é uma pro-
dução daVice Brasil para o Fórum NacionaldeCom-
bate à Pirataria e Ilegalidade (FNCP), estreou na
semana passada e expõe a relação do contrabando de
cigarros ilegais com o crime organizado no Brasil.

A produção de 45 minutos percorre todas as etapas
do ciclo do contrabando de cigarros ilegais do Pa-
raguai para o Brasil, mostrando númerossobre o con-
trabando de cigarros para o país.

Além disso, as cenas mostram como os con-
trabandistas trazem as caixas em carros abarrotados,
usam umdispositivo de fumaça e até pregos para des-
pistar a polícia, tanto na estrada quanto no rio.
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Coronavírus e os efeitos da relativização das patentes
no mundo 

A escassez deequipamentos naItália para atenderpa-
cientes com dificuldades respiratórias em de-
corrência do Covid-19 protagonizou o debate entre a
imposição normativa dos direitos que envolvem a
proteçãodepatentesversus o interesse coletivo na re-
solução de uma questão urgente.

Partindo do breve conceito de que a concessão de
uma patente assegura ao seu titular o direito ex-
clusivo e temporário de explorar economicamente a
sua invenção, uma válvula especial usada em res-
piradores para tratar de casos relacionados ao co-
ronavírus foi objeto de discussão nesse sentido. Seu
fornecedor, ora titular desse direito, com baixo es-
toque deste produto e impossibilitado de fabricá-lo a
tempo de suprir a iminente necessidade, suscitou um
hospital da cidade de Brescia a buscar ajuda com ou-
trem.

O pedido de socorro foi atendido pela startup italiana
de engenharia Isinnova, que, mesmo sem expressa
autorização do titular da patente e através de en-
genharia reversa, desenvolveu em poucas horas um
protótipo da válvula para impressão em 3D, que foi
aprovada nos testes feitos pelo hospital. Por cerca de
3 euros os voluntários conseguiram produzir a al-
ternativa diante dos 11 mil dólares que o produto nor-
malmente custa.

Apesar de o método utilizado para chegar ao re-
sultado pretendido pelo hospital ser usualmente ve-
dado em operações de transferência de tecnologia, e
independentemente de como as partes reagiram a tal
prática, o caso narrado ilustra a forma com que a so-
ciedade eas empresas têm enfrentadoas dificuldades
na atual conjuntura face à escassez de equipamentos
vitais ao tratamento da pandemia, debate este que se
estende a nível mundial.

Assim, em casos extraordinários, como na atual pan-
demia,podem ser transpostasbarreiras deacessoà in-

formação científica em razão do gozo dos direitos
oriundos da legislação fruto da produção inédita de
tecnologias para combater a crise, a exemplo da con-
cessão de licença compulsória de patentes?

A "Open COVID Pledge", organização quereúne vo-
luntários das iniciativas públicas e privadas, debate o
tema. Nessa plataforma é possível explorar, de forma
gratuita e temporária, durante a crise, recursos dis-
ponibilizados por diversas universidades e em-
presas,, e já conta com a assinatura de grandes
agentes do mercado, como IBM, Microsoft e Fa-
cebook.

Já sob a ótica legal em contexto global, pode-se co-
gitar pela concessão de licença compulsória como
instrumento prático para relativizar a exclusividade
da patente ao seu titular. No entanto, nem todos os
agentes globais têm esse instituto em seu Direito. Os
Estados Unidos, por exemplo, apesar de serem um
grande polo tecnológico e científico (com 57.840 pe-
didos de registro de patentes em 2019), não contam
com a licença compulsória. A China, por sua vez,
paísquemais produzinvenções patenteáveisno mun-
do - com 58.990 pedidos em 2019 -, prevê a pos-
sibilidade de aplicação desse instituto em casos de
crise, mas ainda não foi efetivada. Logo, percebe-se
que, mesmo que presente na legislação, a concessão
de licença compulsória é incomum.

No Brasil, tramita na Câmara o Projeto de Lei
1462/2020 (PL), que sugere a alteração do artigo 71
da Lei de Propriedade Industrial, que trata da con-
cessão de licença compulsória ao titular de patente
em casos de emergência nacional ou interesse pú-
blico. O PL busca acelerar a concessão de licenças
compulsórias nesses contextos, bastando a de-
claração pela Organização Mundial de Saúde (OMS)
constatando o estado crítico para aplicação au-
tomática não só ao titular da patente, mas também ao
titular do simples pedido.
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Continuação: Coronavírus e os efeitos da relativização das patentes no mundo 

Muito além do embate na esfera ju-
rídico-institucional entre o interesse público e o pri-
vado, essa mudança na legislação, bem assim o
compartilhamento voluntário de propriedade in-
telectual entre os membros da academia científica e a
sociedade que está sendo feito de forma cooperativa,
permite acelerar a compreensão da ação do vírus no

organismo e,consequentemente, acriação deummé-
todo de combate à sua disseminação, a exemplo de
uma vacina. Do contrário, poderia se levar a um cus-
toso prolongamento da crise global.
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