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O que é a OMPI? 

Foro internacional para serviços, políticas, 

informação e cooperação em PI



A OMPI em números

Fundação: 1967

191 Estados Membros

26 tratados internacionais

1,162 funcionários

118 nacionalidades 

Orçamento 2018/19: CHF 726 milhões

94% de recursos próprios



Objetivos Estratégicos
Evolução equilibrada do marco normativo de PI

Prestação de serviços mundiais de PI de qualidade

PI para o desenvolvimento

Coordenação e desenvolvimento da infraestrutura 

mundial de PI

Fonte de referência mundial de informação e análise em 

matéria de PI

Cooperação internacional para promover o respeito à PI

Vínculos entre a PI e os problemas mundiais de políticas 

públicas



SCCR, 36ª Sessão



Informações Gerais

28 de maio a primeiro de junho de 2018

Genebra

Presidente: Daren Tang Heng Shim 

Vice-Presidentes: Karol Kościński e Abdoul Aziz Dieng

Secretária: Michele Woods 



Agenda

Tratado para a proteção de organizações radiodifusoras

Limites e exceções para bibliotecas e arquivos

Limites e exceções para educação e pesquisa

Limites e exceções para bibliotecas pessoas com outras

deficiências

Análise de DAs relacionados com o ambiente digital

Direito de seqüência (droit de suite)

Direitos dos diretores teatrais



Side Events

28/05: Linking and Copyright  (AIPPI)

29/05: Looking For Breakthrough - The Role of Copyright in Building 

Local Film & TV Production (FIAPF)

30/05: The protection of theatre directors’ rights (Federação Russa)

31/05: Consultation meeting on Good Practice Toolkit for CMOs (OMPI)



Tratado para a Proteção de 

Organizações Radiodifusoras



Nova versão do Texto consolidado em definições, Objeto

de Proteção, Direitos Conferidos e outras Questões

(documento SCCR/36/6).

Recomendação à AG: tendo em vista o progresso feito em sessões

recentes do SCCR, a Assembléia Geral é convidada a considerar

ações apropriadas no sentido de convocar uma conferência

diplomática para a adoção de um tratado de organizações

radiodifusoras, sujeito ao alcance de um consenso em questões

fundamentais, ou seja, objetivos, escopo específico e objeto de 

proteção

Organizações Radiodifusoras



Limites e Exceções



Limites e Exceções

Museus:  

Relatório de progresso. Relatório final em 11/ 2018.

Planos de ação para bibliotecas, arquivos, museus e 
instituições de pesquisa e ensino para pessoas com 
outras deficiências:

Aprovado pelo comitê.



Planos de ação

BIBLIOTECAS, ARQUIVOS, MUSEUS, EDUCAÇÃO:

Seminários regionais e conferência

BIBLIOTECAS: exercício de brainstorming

EDUCAÇÃO:  Tipologia e estudo sobre questões digitais

DEFICIÊNCIAS: Atualização e expansão do estudo e 
side event



Análise de direitos autorais

relacionados com o ambiente digital



Direitos autorais no ambiente digital

“..o comitê acolheu a proposta brasileira para realizar um 

estudo posterior com foco em serviços de música the  

digital em estágios iniciais, que poderiam ser seguidos a 

posteriori por estudos complementares em obras

audiovisuais e literárias. O comitê solicitou ao secretariado

que apresente as modalidades do estudo no SCCR / 37 .” 



Direito de seqüência



Direito de Seqüência

“…estabelecer uma força tarefa de Membros e partes

interessadas para que relatem ao comitê com relação a 

elementos práticos dos direitos de seqüência de artistas. 

A força tarefa entregará um relatório provisório no 

SCCR/37.”



Direitos de Diretores Teatrais



Direitos de Diretores Teatrais

Nova proposta da Federção Russe apresentada na

SCCR/35.

A Delegação apresentou sua Proposta com Relação ao

Fortalecimento da Proteção de Direitos de Diretores

Teatrais no nível internacional e pediu um estudo

As modalidades do estudo serão apresentadas no 

SCCR/37.



Futuros Trabalhos



SCCR/37: 26 a 30/11/2018

Proteção a radiodifusoras

Limites e exceções para bibliotecas e arquivos

Limites e exceções para educação e pesquisa

Limites e exceções para bibliotecas pessoas com outras

deficiências

Outras questões: 

Análise de DAs no ambiente digital 

Inclusão do Direito de seqüência (Senegal e Congo) 

Proteção de diretores teatrais (Rússia)



A OMPI no Brasil  

Fundação 2009

Rio de Janeiro

Atendimento em 4 idiomas



Objetivos do EOB

Novas parcerias em PI no Brasil

Acesso do Brasil a acordos internacionais

Promover serviços mundiais da OMPI

Oferecer serviços em português

Capacitação em PI customizada



HTTP://WWW.WIPO.INT/MEETINGS/EN/DETAILS.JSP?MEETING_ID=46436

Documentos da SCCR 36 disponíveis em:

Brazil.office@wipo.int

mailto:Brazil.office@wipo.int

