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RESUMO: O estudo das marcas coletivas1 é dos de pouca harmonia na doutrina das marcas, fato 

igualmente notório no domínio da legislação a ela respeitante nos diversos ordenamentos jurídicos, 

especialmente na dos países mais cotados na ciência jurídica. Neste sentido, escreveu CÉSAR 

BESSA MONTEIRO2 “O conceito de marca coletiva, é em meu entender, um dos mais complexos 

e de mais difícil delimitação no âmbito da Propriedade Industrial”, o autor, avança ainda que “ 

                                                           
1 Sobre este tipo de marcas, ver por todos FRANCISCHELLI, REMO, Trattato di Diritto Industriale, vol.I, Giuffrè 
Editore, 1961, pp. 183-247, Sui Marchi D`Impresa, 4ª ed., Giuffrè Ed., Milano, 1988., pp. 45-55; FERNANDA 
SARSI-SARTORI, Alcune considerazioni in tema di marchio colectivo e principio di relativtà della tutela, in 
Rivista di Diritto Industriale, Ano XL-1991, Números 1-2 de Genaio-Giogno, Milano-Dott. A. Giuffré Editore, pp. 
21-36; VINCENZO DI CATALDO, I Signi Distintive, 1ª e 2ª ed., Giuffrè Ed., Milano, 1985 e 1993, pp. 161 e ss; 
VANZETTI, ADRIANO/DI CATALDO, Vincenzo, Manuale de Diritto Industriale, Giuffrè Editore, Milano, 2009, 
pp. 283-284; CASANOVA, Mario, Impresa e Azienda, Unione Tipografico Editorice Torinense, 1973, pp. 464-465; 
CIONTI,Ferdinando, La Funzione del Marchio, Giuffrè, Ed, Milano, 1998., pp. 13-32; BRAUN, Antoine, Précis des 
Marques, Troisême Edition 1995, Maison Larcier, pp. 471-478; NOGUEIRA SERENS, A Monopolização da 
Concorrência e a (Re-) Emergência da Tutela da Marca, Almedina, 2007, pp. 632-665; COUTINHO DE ABREU, 
Curso de Direito Comercial, vol I, Almedina, 1996, pp. 367-368; CARLOS OLAVO, Propriedade Industrial, vol I, 
Almedina, pp. 76-79, PUPO CORREIA, Direito Comercial, 12ª edição, revista e atualizada, EDIFORUM, Lisboa,  
p. 349; AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, Direito de Marcas, Coimbra Editora, 1999, pp. 92-104; MARIA 
MIGUEL CARVALHO, Marca Coletiva. Breves Considerações, in Direito Industrial, vol.V, 2008,  pp. 215-310. 
2 Marca de base e marca coletiva, APDI-Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Vol. I, Almeida, 2001, p. 
335. 
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(…) nos direitos espanhol, suíço, e americano já se distinguem claramente as marcas coletivas 

das marcas de garantia ou certificação. Já no Reino Unido apenas se regula a marca de 

certificação, não existindo qualquer processo para o registo de marcas coletiva. Acresce que a 

diversidade de tratamento da marca coletiva nas varias legislações corresponde `a diversidade 

de tratamento na Doutrina existente nos vários países e é, porventura, uma consequência desta”. 

Inevitavelmente, o estudo das marcas coletivas, convoca o das marca de certificação ou de garantia 

bem como as denominações de origem e indicações geográficas. São conceitos que se 

intercomunicam em teoria e também na prática. Eis a razão do tratamento neste artigo destes temas. 

O objetivo é trazer uma vez mais ao lume os contornos dos entendimentos que se têm à nível da 

doutrina e legislação nacional e estrangeira sobre a matéria, sem deixar de parte a nossa humilde 

perspetiva sobre o tema. Neste exercício, vimos que a consagração das marcas de certificação ou 

de garantia e das marcas coletivas na nova Diretiva (EU) 2015/2436 do Parlamento e do Conselho 

Europeu de 16 de Dezembro de 2015, parece puder vir a minimizar as divergências conceituais 

primeiro no círculo dos países membros e segundo nos diferentes outros países do mundo. 

Palavras  Chave: Marca. Coletiva. Indicação de proveniência.    

 

COLLECTIVE BRANDS, CERTIFICATION OR GUARANTEE BRANDS, 

DESIGNATIONS OF ORIGIN AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS 

 

ABSTRACT:  The study of collective marks is one of the least harmonious in trademark doctrine, 

a fact which is equally well known in the field of the legislation applicable to it in the different 

legal systems, especially in the countries most frequently mentioned in legal science. In this sense, 

César Bessa Monteira wrote: "The concept of collective trademark is, in my opinion, one of the 

most complex and difficult to define in the scope of Industrial Property", the author goes on to say 

that " , and American brands are clearly distinguished from the warranty or certification marks. In 

the UK, only the certification mark is regulated, and there is no process for the registration of 

collective marks. In addition, the diversity of treatment of the collective mark in the various laws 

corresponds to the diversity of treatment in the existing Doctrine in the various countries and is 

perhaps a consequence thereof ". 
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Inevitably, the study of collective marks calls for the certification or guarantee mark as well as the 

designations of origin and geographical indications. They are concepts that intercommunicate in 

theory and also in practice. This is the reason for the treatment in this article of these subjects. 

The objective is to bring to the fore the contours of the understandings that have at the level of the 

doctrine and national and foreign legislation on the matter, without leaving aside our humble 

perspective on the subject. We see that the incorporation of certification or guarantee marks and 

collective marks into the new Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the 

European Council of 16 December 2015 seems to be able to minimize conceptual divergences first 

in the circle of countries members and second in the different countries of the world. 

 

Key words: Mark. Collective. Indication of provenance. 

 

MARQUES COLLECTIVES, MARQUES DE CERTIFICATION OU DE GARANTIE, 

DÉSIGNATIONS D'ORIGINE ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES 

 

ABSTRACT: L’étude des marques collectives est l’une des moins harmonieuses doctrines, ce qui 

est tout aussi bien connu dans le domaine de la législation qui lui est applicable dans les différents 

systèmes juridiques, en particulier dans les pays les plus fréquemment cités en science juridique. 

En ce sens, César Bessa Monteira a écrit: "Le concept de marque collective est, à mon avis, l’un 

des plus complexes et des plus difficiles à définir dans le cadre de la propriété industrielle", 

poursuit l’auteur, "et les marques américaines sont clairement distinguées des marques de garantie 

ou de certification. Au Royaume-Uni, seule la marque de certification est réglementée et il n’existe 

aucune procédure pour l’enregistrement de marques collectives. En outre, la diversité de traitement 

de la marque collective dans les différentes lois correspond la diversité des traitements dans la 

doctrine existante dans les différents pays et en est peut-être une conséquence ". 

Inévitablement, l’étude des marques collectives exige la certification ou la marque de garantie 

ainsi que les appellations d’origine et les indications géographiques. Ce sont des concepts qui 

communiquent entre eux en théorie et en pratique. C'est la raison du traitement dans cet article de 

ces sujets. 
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L’objectif est de mettre en évidence les contours des interprétations qui se situent au niveau de la 

doctrine et de la législation nationale et étrangère en la matière, sans laisser de côté notre humble 

perspective sur le sujet. Nous constatons que l'incorporation de marques de certification ou de 

garantie et de marques collectives dans la nouvelle directive (UE) 2015/2436 du Parlement 

européen et du Conseil européen du 16 décembre 2015 semble être en mesure de minimiser les 

divergences conceptuelles d'abord dans le cercle des pays. membres et deuxième dans les 

différents pays du monde. 

 

Mots clés: Marque. Collectif. Indication de provenance. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Em alguns países a marca coletiva é considerada uma marca gênero, que tem como espécie 

a marca de certificação, para uns e ou, de garantia para outros.      

Mas nós entendemos que as marcas de certificação e ou de garantia têm maior extensão que as 

marcas coletivas ou seja, as marcas de certificação ou garantia são o gênero e as marcas coletivas 

uma das suas espécies. Isto porque, também as marcas coletivas visam certificar ou garantir a 

origem da qualidade dos produtos ou serviços de uma certa coletividade. Todos estes tipos de 

marca são marcas de controlo ou de fiscalização dos seus titulares face aos consumidores dos 

produtos ou serviços por elas contradistinguidos. Deste modo, as marcas de certificação ou 

garantia podiam se especificar em: marca de certificação ou garantia coletivas e marcas de 

certificação ou garantia estrito senso. 

 No entanto, vê-se, em Direito comparado, que não há uniformidade terminológica em 

relação ao uso da expressão marca coletiva. A título de exemplo, entre a legislação da União 

Europeia e a das dos diferentes ordenamentos jurídicos que dela fazem parte, não havia até há 

pouco tempo, uniformidade. Entre os estados membros da União Europeia, havia duas orientações 

terminológicas relativamente às marcas coletivas. Por exemplo, na França, Portugal, Dinamarca e 

Irlanda, este tipo de marca é prevista e protegida sob a denominação de marca de certificação. Mas 
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em países como a Itália, Grécia, Benelux e Espanha, adota-se a terminologia de marcas de garantia. 

E no Reino Unido utiliza-se a nomenclatura marca de garantia (marca de certificação)3. 

Todavia, de acordo com a nova Diretiva de marcas (EU) do Parlamento e do Conselho 

Europeu de 16 de Dezembro de 2015 que aproxima as legislações dos Estados-Membros em 

matéria de marcas (e que estabelece pela primeira vez as marcas de garantia ou de certificação e 

dá novos desenvolvimentos a marca coletiva) parece estar a chegar o fim das divergências 

conceituais sobre este tipo de marcas. No artigo 27º desta Diretiva define-se distintamente marcas 

de garantia ou de certificação e marcas coletivas. Assim, nos termos da alínea a) do artigo 127º “ 

Marca de garantia ou de certificação”, uma marca assim designada aquando da apresentação do 

pedido e suscetível de distinguir os produtos ou serviços certificados pelo titular da marca no que 

respeita ao material, modo de fabrico dos produtos ou de prestação dos serviços, qualidade, 

precisão ou outras características dos produtos ou serviços que não estejam certificadas desse 

modo: b) “Marca coletiva” uma marca assim designada aquando da apreciação do pedido e 

suscetível de distinguir os produtos ou serviços dos membros da associação que dela é titular dos 

de outras empresas.      

 

2. ONDE ESTÁ O PROBLEMA PARA ESTAS DIVERGÊNCIAS 

TERMINOLOGICAS SOBRE A MARCA COLETIVA?         

  

O que está na origem dos desacordos em torno do conceito das marcas coletivas, é, 

primeiro, como acabamos de ver no ponto anterior, o próprio conceito de marcas coletivas face as 

certificações e garantias que elas visam anunciar aos consumidores, segundo, a sua delimitação 

face às chamadas marcas coletivas “geográficas” e outros sinais geográficos 4 mormente, 

indicações de proveniência, denominações de origem, indicações geográfica. A discussão vai além 

mas veremos apenas estes aspetos confrontados com a marca coletiva. 

                                                           
3 V. ASTRID UZCÁTEGUI, A Marca de Certificação e suas particularidades, Revista da Associação Brasileira da 
Propriedade Intelectual, n. 68, Janeiro/Fevereiro de 2004, p. 8. 
4 Formulação de MARIA MIGUEL CARVALHO, Marcas coletivas…ob. cit., p. 223. 



SALOMÃO ANTÓNIO MURESSAMA VIAGEM 

6 
 

PIDCC, Aracaju/Se, Ano VIII, Volume 13 nº 01, p.001 a 052 Fev/2019 | www.pidcc.com.br 

 DI CATALDO, VINCENZO 5, debruçando-se sobre os três tipos históricos de marca 

escreveu que o primeiro tipo foi a marca coletiva obrigatória igual para todos que desenvolviam 

alguma arte e que faziam parte da corporação, servia para controlar a qualidade do produto e 

certificava o aspeto técnico produtivo da corporação. Tratava-se de uma marca aposta no interesse 

da corporação e funcionava como garantia de qualidade. O segundo tipo vizinho do primeiro era 

a marca individual obrigatória, usada pelo artesão individualmente mas no interesse da corporação, 

com a função de consentir a atribuição do sinal do artesão ao seu produto. Em caso de produção 

defeituosa contrária as prescrições da arte, o artesão era punido ou responsabilizado, por isso, podia 

se chamar a esse tipo de marca como sendo marca de responsabilidade. O terceiro tipo é o da marca 

individual facultativa utilizada por um artesão fora dos interesses da corporação para permitir ao 

público identificar o produto face a sua proveniência. Tratava-se de um signo privado que servia 

como indicação de proveniência. A indicação de proveniência constituía uma indireta, mas segura 

garantia de qualidade. 

 Pode ser de difícil entendimento o porquê de se considerarem as marcas coletivas 

obrigatórias como tendo sido as primeiras, uma vez que antes, já existiam as marcas dos 

proprietários-artesãos-individuais, aquelas que os proprietários-artesãos, por iniciativa própria, e 

independentemente da superveniente conceção corporativa, apunham aos seus produtos. Isto deve-

se ao facto de as marcas corporativas (parece), terem sido as primeiras a beneficiarem de uma 

proteção jurídica através da própria corporação que era sua titular, por conseguinte, exercia 

controlo sobre a utilização da mesma. 

 Apesar de ter sido com as corporações medievais que as marcas começaram a ter uma tutela 

verdadeiramente jurídica, antes disso as marcas como tais já existiam, mas desprovidas de uma 

tutela juridicamente relevante. De salientar que, o fato do sinal não beneficiar de uma tutela 

jurídica não o descaracteriza como marca, ou seja, pensamos que independentemente de ser 

tutelado, se o sinal tem capacidade distintiva para contradistinguir produtos ou serviços é marca 

na mesma. 

 

3. FUNÇÃO E TUTELA DA MARCA COLETIVA NOS PRIMÓRDIOS  

                                                           
5 I Signi…ob. cit., pp. 11 e 12. 



MARCAS COLETIVAS, MARCAS DE CERTIFICAÇÃO OU DE GARANTIA, DENOMINAÇÕES DE ORIGEM E 
INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS  

E-ISSN 2316-8080 
7 

 

PIDCC, Aracaju/Se, Ano VIII, Volume 13 nº 01, p.001 a 052 Fev/2019 | www.pidcc.com.br 

 Agora vamos descrever os aspetos que caracterizaram os primórdios das marcas coletivas 

e ou de certificação6-7 no que a sua função e tutela dizia respeito para melhor as examinarmos nos 

seus diferentes aspetos. 

 O que hoje se chamam de marcas coletivas, começaram por ser marcas das corporações. 

A sua titularidade cabia a respetiva corporação, no entanto, a marca era usada pelos seus membros. 

De salientar que os membros da corporação não usavam a marca corporativa por serem dela co - 

titulares, mas tão-só por serem membros da referida corporação. Portanto, a titularidade era una, 

(da corporação) e o uso era prurimos (de todos os que tinham a qualidade de membros da 

corporação), e ainda é assim nos nossos dias como adiante veremos8.    

 NOGUEIRA SERENS9 explica que as marcas corporativas podiam ser obrigatórias em 

duas hipóteses: Quando a corporação era titular de uma marca, todos os seus membros estavam 

obrigados ao seu uso nos seus próprios produtos, para eles a marca de corporação era obrigatória. 

Em relação a própria corporação, a marca só podia assumir esse carácter se a respetiva titularidade 

não radicasse na vontade dos membros da corporação, antes correspondesse a uma imposição de 

qualquer instância político— administrativa10. Por outras palavras, a marca corporativa, podia ser 

obrigatória por força da corporação para com os seus membros ou por imposição de uma 

autoridade político-administrativa para com a corporação.    As marcas 

corporativas, não tinham apenas como função distinguir ou individualizar produtos de uma 

corporação em relação à outra concorrente, visava também, de acordo com os estatutos 

corporativos, garantir a qualidade, características dos respetivos produtos. A regulamentação 

constante dos estatutos, visava assegurar a observância das qualidades pré estabelecidas para os 

produtos da corporação. A competência de fiscalização, cabia aos mestres- jurados ou guardas do 

ofício; e para o seu bom exercício, estes tinham o direito de inspecionar os produtos dos diferentes 

                                                           
6 V. NOGUEIRA SERENS, A Monopolização…ob. cit., p. 632. 
7 Sobre a evolução histórica, confira ainda JEFFREY BELSON, Certification Marks, London, Sweet & Marxell, 
2002, p. 5 e ss; JEAN CHRISTOPHE GALLOUX, Droit de la Propriété Industrielle, 2ª ed., Paris, Dalloz, 2003, pp. 
524 e ss.  
8 Neste sentido, v. NOGUEIRA SERENS. A Monopolização…ob. cit., pp. 632-634. 
9 A Monopolização…ob.cit., p. 633. 
10 NOGUEIRA SERENS, A Monopolização…ob. cit., p. 633, diz que encontrou exemplos de ambos tipos nos 
autores que cita na nota 1271 e que são: D. RAMÓN PELLA, Marcas de fábrica y de comércio, p. 18 e ss; TH 
BRAUN/ A CAPITAINE, Marques, XX ss., FRANK I SCHECHTER, Historiacal Foudation, 78 e ss e R. 
FRANCISCHELLI, Marchi, 26 e ss. 



SALOMÃO ANTÓNIO MURESSAMA VIAGEM 

8 
 

PIDCC, Aracaju/Se, Ano VIII, Volume 13 nº 01, p.001 a 052 Fev/2019 | www.pidcc.com.br 

membros da corporação, deslocando-se às respetivas oficinas para exercer o chamado direito de 

vista sobre os objetos aí produzidos. Quando na sequência dessa inspeção regular, se concluía que 

os produtos não respeitavam as regras da arte-ou, por outras palavras, quando se apurava que na 

sua produção ocorrera uma contrariedade em relação as regras de produção do artigo em causa, a 

sanção era fixada pelos ditos guardas do ofício, em função da gravidade da infração. As sanções 

mais comuns eram a aplicação de uma multa e ou de uma pena de prisão e o confisco com a 

subsequente destruição dos produtos contrafeitos. As infrações mais graves, sobretudo em caso de 

reincidência podia ser decretada a suspensão ou mesmo a expulsão do artesão em causa da 

respetiva corporação e no limite, a sua messa al bando11. Existindo esse sistema de prevenção 

contra a colocação no comércio de produtos defeituosos, a marca da corporação podia ser chamada 

a desempenhar uma nova função, embora continuasse a servir para distinguir os produtos dos 

membros da corporação em causa, dos produtos contrafeitos, que eram os que provinham dos 

artesãos que não faziam parte daquela, mas a par disso, garantia a qualidade-características dos 

produtos que a ostentavam, por isso é que na sua produção haviam sido observadas as regras da 

arte. Por outras palavras, a marca coletiva assumia então também o carácter de uma marca de 

garantia ou de certificação, que seria aliás reforçado pela circunstância de o direito de aposição do 

sinal caber à própria corporação12.    Essa dupla função não era rígida, podia acontecer 

que, os produtos em cuja produção uma determinada cidade se tornava particularmente reputada, 

era frequente as respetivas autoridades municipais e, mais tarde, a própria realeza, imporem o uso 

de uma marca diferente da marca da corporação. Nessas outras hipóteses, a função de garantia da 

qualidade-características dos produtos cabia a essa outra marca, a qual não pertencia a nenhuma 

corporação em concreto. As condições para a sua utilização eram, por conseguinte, fixadas pelos 

poderes públicos e, em regra, eram também estes que zelavam pela observância dessas condições, 

obstando assim a que a reputação da cidade na produção dos respetivos produtos fossem posta em 

causa, em consequência do uso da marca em produtos que não apresentassem a qualidade-

características típicas. Quando constituída com o nome da cidade, como acontecia amiúde, essa 

outra marca-era, sim, uma marca de certificação verdadeira e própria, uma marca sem outra função 

que não fosse a de garantia de qualidade-características dos produtos que a ostentavam, acabava 

                                                           
11 V. NOGUEIRA SERSN, A Monopolização…ob. cit., p. 634.  
12 Idem., pp. 635-636. 
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por transformar a proveniência geográfica dos produtos num fator determinante da sua escolha 

pelos consumidores. 13 A marca coletiva simples, constituía um instrumento de defesa do 

monopólio de que desfrutava a corporação titular dessa marca, porque permita distinguir os 

produtos legais dos produtos de contrabando. A marca coletiva permitia controlar o fluxo da oferta 

de cada um dos artesãos, dado que os produtos não podiam ser colocados no comércio sem que 

lhes fosse aposta essa marca- e, o respetivo direito de aposição cabia à própria corporação-, havia 

lugar para uma contínua “manipulação” da lei da oferta e da procura14.      

   Por seu turno, a marca de certificação, funcionava como fautora de 

deslealdade na concorrência, na medida em que os artesãos que, por não estarem instalados na área 

da cidade cujo nome constituía a marca, estavam impedidos de fazer uso dessa marca, corriam o 

risco de ver a sua oferta preterida, não já porque esta não tinha a qualidade-características que o 

consumidor almejava, mas porque alguns dos seus concorrentes- os artesãs instalados na área da 

cidade em causa, que usavam a marca de certificação composta com o nome dessa cidade fora das 

condições previamente fixadas – apresentavam a sua própria oferta com uma qualidade-

características que esta efetivamente não tinha; ludibriando os consumidores, esses concorrentes 

conseguiam, pois, uma vantagem na concorrência, vantagem essa que, assentando numa falsa 

aparência, se haveria de qualificar como desleal.      

 Também a marca de certificação funcionava como fautora de monopólio segundo a tese de 

NOGUEIRA SERENS 15 , pelos seguintes motivos: Em primeiro lugar, a sua utilização 

correspondia aos interesses corporativos-profissionais. Tratava-se de uma forma de normalizar a 

produção: todos os artesãos, que, por estarem instalados na área da cidade cujo nome constituía a 

marca de certificação, aspirava a que os seus produtos ostentassem essa marca, eram obrigados a 

respeitar standards mínimos de produção, que haveriam de permitir que os respetivos produtos 

lograssem a qualidade-características para cuja garantia a marca era aposta. Por outras palavras, a 

marca de certificação contribuía para a transparência das relações entre os concorrentes- e nessa 

medida, amolecia a concorrência-, por isso que informava cada um deles de um conjunto de 

procedimentos técnico-produtivos a que todos os outros estavam obrigados. A observância de tais 

                                                           
13 V. NOGUEIRA SERENS, A Monopolização…ob. cit., pp. 636-639. 
14 Idem., p. 639. 
15 V. A Monopolização…ob. cit., pp. 641-643. 
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procedimentos implicava, é claro, custos de produção adicional, que podiam ser mais ou menos 

elevados- tudo dependeria, afinal, do grau de especialização e, mais em geral, dos investimentos 

nos diferentes fatores produtivos que era mister fazer para que os produtos apresentassem a 

qualidade-características de que dependia a sua certificação. E a verdade é que esse aumento de 

custos de produção teria, necessariamente, efeito no número dos concorrentes, pois expelia do 

respetivo mercado os artesãos menos apetrechados económico— financeiramente. Em segundo 

lugar, a marca de certificação funcionava como fautora de monopólio porque conferia uma 

vantagem na concorrência a determinados concorrentes, vantagem, essa, que poderia aliás revelar-

se injusta. Com efeito, um qualquer artesão, não obstante não estar instalado na área da cidade cujo 

nome constituía uma marca de certificação para determinados produtos- estamos a pensar, note-

se, em produtos, industriais (- manufaturados) -, poderia empenhar-se na produção de produtos 

com a mesma qualidade-características dos que ostentavam a referida marca. Mas, mesmo que o 

conseguisse, continuaria impedido de partilhar do selling power da marca de certificação.  

      

4. A MARCA COLETIVA À LUZ  DO DIREITO MOÇAMBICANO    

 

 O Código da Propriedade Industrial (CPI), aprovado pelo Decreto 47/2015 de 31 de 

Dezembro define de forma separada marca coletiva e marca de certificação, o que à partida faz 

saber que para a ordem jurídica moçambicana estas são tipos distintos de marca. Nos termos do 

disposto na alínea j) do artigo 1º do CPI, Marca coletiva: o sinal que permite distinguir a origem 

ou qualquer outra característica, comum, incluindo a qualidade de produtos ou serviços de 

empresas, membros de uma associação, grupo ou entidade. Na alínea l) define Marca de 

certificação: o sinal que identifica os produtos e serviços que, embora utilizados por entidades 

diferentes, sob a fiscalização do titular, garantem as características ou qualidades particulares 

dos produtos ou serviços em que é utilizada. 

Destas definições resulta claro que a marca coletiva visa identificar a origem ou qualquer 

outra característica comum e peculiar de produtos ou serviços de uma entidade. Ao passo que a 

marca de certificação visa garantir as caraterísticas ou qualidades particulares dos produtos e 

serviços que a utilizam. 
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Em rigor, embora quanto ao tipo pareçam distintas marcas à luz da ordem jurídica 

moçambicana, da leitura atenta a estes dispositivos legais que acabamos de citar, parece que a 

marca coletiva e a marca de certificação são a mesma coisa. Neste sentido a marca coletiva é um 

género da marca de certificação, na medida em que tanto a marca coletiva como a marca de 

certificação atestam, certificam e garantem a qualidade dos produtos e serviços de determinada 

entidade. Aliás esse entendimento torna-se inequívoco nos termos do número 3 do artigo 123º do 

CPIM ao dizer: “O direito ao registo das marcas coletivas é reconhecido às pessoas coletivas a 

quem seja legalmente atribuída ou reconhecida uma marca de garantia ou de certificação e possam 

aplicá-la a determinadas qualidades dos produtos ou serviços”. Assim, pelo que se pode entender 

da orientação do CPIM, a marca coletiva certifica a origem comum da peculiaridade de certos 

produtos ou serviços, enquanto a marca de certificação, também certifica e garante que certos 

produtos ou serviços sob fiscalização do seu titular, têm a mesma qualidade.  

 Numa tentativa inglória de distinguir a marca coletiva da marca de certificação o autor do 

CPIM dispõe no número 4 do artigo 124º que: “O direito ao registo de marca de certificação, é 

reconhecido às pessoas coletivas e entidades públicas que tutelam, controlam ou certificam a 

conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, 

incluindo a qualidade, natureza, material utilizado, metodologia empregada e origem geográfica”. 

Dissemos inglória porque o conteúdo do número 4 do artigo 124º não é de todo diferente do 

número 3 do mesmo artigo bastando uma simples leitura. O que se diz da legitimidade para o 

registo da marca de certificação nos termos do número 4 do artigo 124º do CPIM é exatamente o 

mesmo que a marca coletiva de certificação nos termos do número 3 do artigo 124º. É também 

evidente que o autor do CPIM ao dizer que o Direito ao registo de marca de certificação é 

reconhecida às “pessoas coletivas”, estava a pensar na marca coletiva.    

Embora sobre a marca coletiva o texto do CPIM não se refira a fiscalização do titular da marca, é 

claro que o titular da marca coletiva é a entidade coletiva na qual se encontram adstritos todos os 

que usam a marca para contradistinguir produtos e serviços. Sendo assim, é ao titular da marca 

coletiva que cabe a fiscalização da marca. Portanto, tanto a marca coletiva como a de certificação 

são fiscalizadas pelos respetivos titulares. A titularidade una tanto da marca coletiva como da 

marca de certificação, a comprovação e ou certificação, a garantia das características peculiares, 

máxime da qualidade dos produtos e serviços e a fiscalização que é feita pelo titular, habilitam-nos 
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a afirmar que embora o CPIM as considere distintas, no texto da norma não se vislumbra tal 

distinção.  

  Não há nenhuma regulamentação ou outras disposições a nível do CPIM relativas à estas 

marcas. No entanto, em matéria de Direito Comparado parece que Portugal resolveu de um modo 

menos dúbio o problema do conceito da marca coletiva. Assim, nos termos do disposto no número 

1 do artigo 228º “ Entende-se por marca coletiva uma marca de associação ou uma marca de 

certificação;  

 2. Podem constituir marca coletiva os sinais ou indicações utilizados no comércio para 

designar a origem geográfica dos produtos ou serviços”. Nos termos do artigo 229º do CPIP 

português, “Uma marca de associação é um sinal determinado pertencente a uma associação de 

pessoas singulares ou coletivas, cujos membros o usam, ou têm intenção de usar, para produtos 

ou serviços relacionados com o objeto da associação”.       

 Nos termos do número 1 do artigo 230º do CPIP “Uma marca de certificação é um sinal 

determinado pertencente a uma pessoa coletiva que controla os produtos ou os serviços ou 

estabelece normas a que estes devem obedecer. 2. Este sinal serve para ser utilizado nos produtos 

ou serviços submetidos àquele controlo ou para os quais as marcas foram estabelecidas”. Temos 

assim o sentido amplo da expressão marca coletiva que engloba (marca de associação ou marca 

coletiva em sentido restrito e a marca de certificação)16; as marcas de associação pertencem as 

associações de pessoas singulares e ou coletivas e são ou podem ser usadas pelos respetivos 

associados e marcas de certificação ou de garantia pertencem a pessoas coletivas que controlam 

a existência de determinadas qualidades em produtos ou que estabelecem normas técnicas a que 

eles ficam sujeitos17. 

Contudo, o conceito de marca coletiva da ordem jurídica portuguesa, com base na nova 

Diretiva de marcas (EU) 2015/2436, poderá, por força da harmonização legislativa, vir a ser outro. 

Serão diferenciadas as marcas coletivas das marcas de certificação ou garantia.  

 

5. A MARCA COLETIVA E SEUS TITULARES   

 

                                                           
16 Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, Marcas coletivas…ob. cit., p. 217. 
17 V. COUTINHO DE ABREU, Curso…ob. cit., p. 368. 



MARCAS COLETIVAS, MARCAS DE CERTIFICAÇÃO OU DE GARANTIA, DENOMINAÇÕES DE ORIGEM E 
INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS  

E-ISSN 2316-8080 
13 

 

PIDCC, Aracaju/Se, Ano VIII, Volume 13 nº 01, p.001 a 052 Fev/2019 | www.pidcc.com.br 

    O que nos interessa não é saber qual a ordem jurídica que melhor conceitualiza a  marca 

coletiva, mas com certeza examinar os aspetos gerais que a caracterizam face ao que se te chamado 

de ,marca de certificação. De referir que há países que não possuem um quadro legal que tutela de 

forma especial a marca coletiva como faz notar o decano do “droit des marques” do Benelux, 

BRAUN18, “ Diverses legislations ont admis d`amblée ces marques appelés colectives, et leso nt 

protées par dispositions speciales. D`autres n`ont entendu proteger que les marques 

individuelles”. 

  De acordo com MARIA MIGUEL CARVALHO19-20 “As marcas coletivas, e em especial 

as marcas de garantia ou de certificação, assumem cada vez mais importância, especialmente em 

países industrializados”. Continua a autora no seu interessante artigo sobre marcas coletivas: “É 

inegável que a competitividade das empresas, que operam num mercado global, é hoje fortemente 

influenciada por fatores como o respeito pelo ambiente e saúde e segurança de produtos e/ou 

serviços. Dai o recurso crescente a sinais que permitam aos consumidores diferenciar, e preferir, 

os produtos (ou serviços) que os observem”  As marcas coletivas não pertencem a uma pluralidade 

de sujeitos mas, pertence a um só sujeito, a entidade coletiva, essa entidade pode ser privada (marca 

coletiva privada) ou pública (marca coletiva de ente público)21. O uso é feito por qualquer pessoa 

singular ou coletiva por aquela autorizada, dai que, ao contrário do que à primeira vista se poderia 

pensar, não seja a titularidade da marca que é coletiva, mas antes o seu uso 22.    

      Segundo PINTO COELHO 23  “Destinam-se estas 

marcas a indicar que as mercadorias em que são apostas foram produzidas pelos membros da 

corporação ou coletividade sua titular, ou provêm do país, região ou localidade a que é referida a 

marca. É por isso usada por todos os que compõem a agremiação, ou pertencem ao país, região ou 

localidade a que a marca corresponde. Vimos que aos sindicatos e corporações de operários era 

facultada a criação de uma marca que justamente se destinava a fazer distinguir os produtos do 

                                                           
18 Précis…ob. cit., p.  471. 
19 Marcas coletivas…ob. cit., p. 216 
20 Nas notas de rodapé, esta autora cita importantes autores anglo saxónicos que se debruçaram sobre o assunto, pelo 
que constitui uma fonte bibliográfica a considerar.  
21 Cfr. DI CATALDO, VINCENZO, I Signi…ob. cit., pp. 162-166. 
22 V. COUTINHO DE ABREU, Curso…ob. cit., p. 368, no mesmo sentido MARIA MIGUEL CARVALHO, 
Marcas coletivas…ob. cit., p. 218-219, na nota 11 esta última autora dá a entender que este posicionamento é 
também de FERRER CORREIA, Lições de Direito Comercial, Vol. I, Universidade de Coimbra, 1973, p. 319.  
23 Marcas Comerciais e Industriais…ob. cit., pp. 14-15. 
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trabalho dos membros do grupo; a par disso, porém, a marca coletiva representa ainda uma 

indicação de proveniência, sendo o sinal comum a todos os produtos de determinada classe ou 

grupo de produtores, industriais ou comerciantes, ou originários de determinado local ou região, 

facultado, portanto, a todos os produtores industriais ou comerciantes das referidas classes, 

localidade ou região”. O autor apresenta a este propósito, alguns exemplo de marca coletiva, da 

França e Portugal “ Assim têm uma marca privativa, os em França, os fabricantes de sedas de 

Lyon; e a sociedade denominada União dos fabricantes de França criou igualmente uma marca 

coletiva, que cada um dos seus associados pode aplicar nos seus produtos, ou isolada, ou 

juntamente com qualquer outra marca individual privativa, e nos mesmos termos estabeleceram a 

União dos quinquilheiros de Paris e o Sindicato dos fabricantes de brinquedos um selo de garantia 

para uso dos seus membros; as denominações de “Porto” “Madeira” “Burgogne” distinguem os 

vinhos produzidos em determinadas regiões, sendo privativo e comum  de todos os produtores 

vinícolas dessas regiões o emprego das denominações ou marcas referidas; a águia imperial é a 

marca coletiva que a todos os fabricantes alemães é licito estampar nos seus produtos ou respetivas 

embalagens, e um selo especial criado pela União dos fabricantes para a proteção internacional da 

propriedade industrial, com a indicação do nome desta, distingue todos os produtos 

exclusivamente franceses, colocado sobre a respetiva marca; e expressamente permite a lei 

espanhola a adoção duma marca para distinguir todos os produtos da área dum concelho ou 

província”. 

 

6. MARCA COLETIVA E MARCA DE GRUPO 

 Não se deve confundir a marca coletiva com a marca de grupo, esta, consiste na 

contitularidade do mesmo signo distintivo por pruri-mas empresas juridicamente autónomas mas 

ligadas por vínculo de carácter económico24. COUTINHO DE ABREU25 faz notar que “Algumas 

das principais questões que se coloca(va)m no quadro problemático das “marcas de grupo”( 

Konzern-marken) são : a) Pode uma sociedade do grupo-nomeadamente a sociedade-mãe, ainda 

que não explore diretamente uma empresa própria-obter o registo de marca para bens produzidos 

                                                           
24 Cfr. Para mais desenvolvimentos, FRANCISCHELLI, REMO, Sui marchi…ob. cit., pp. 153-156;  GIOVANNI 
MASSA, Funzione…ob. cit., pp. 61-73; v. tb., no mesmo sentido PINTO COELHO, Marcas Comerciais e 
Industriais…ob. cit., p. 16. 
25 Curso…ob. cit., pp. 369-370. 
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por outras sociedades do grupo? b) Podem diversas sociedades de grupo ser-co-titulares de uma 

marca? c) Sendo uma sociedade do grupo (designadamente a sociedade-mãe) titular de uma 

marca, a que título pode esta ser usada por outras sociedades do mesmo grupo?” Avançando o 

autor diz: “Hoje, entre nós (bem como em muitos outros ordenamentos), serão corretas estas 

(brevíssimas) respostas: a) Pode-ainda quando a sociedade seja uma holding pura, remete para 

a leitura do artigo 225º do CPI português. b) Podem-tanto mais quanto é certo o encadeamento 

das empresas do grupo c) Através de licenças (gratuitas ou honerosas) cfr. artigoss 32º., 264º -ou 

outros acordos (inclusive informais). Remata finalmente COUTINHO DE ABREU dizendo que “E 

nenhuma destas respostas, note-se por fim, exige que se conceba o grupo de empresas como uma 

empresa”.          A titularidade da 

marca por um grupo de empresas é um aspeto importante a examinar pois, pode colocar-se a 

pergunta no sentido de saber quem é o titular da marca do grupo? O grupo ou uma das empresas 

afiliadas ao grupo? A resposta a esta pergunta suscita a questão prévia de saber, de que tipo de 

grupo se trata, ou seja, a resposta depende do tipo de grupo em causa. Por um lado, o grupo pode 

ser de uma empresa (sociedade comercial ou não) detentora de várias marcas conforme as áreas 

de atuação de cada uma delas e cada uma dessas marcas individualizando determinados produtos 

(produtos e serviços) oferecidos ao público interessado. Todavia uma é a marca que identifica o 

grupo-a marca do grupo. Por outro lado, o grupo pode ser constituído através da coligação de 

empresas juridicamente autónomas mas coligadas para maximização de benefícios mútuos, 

adotando para o efeito uma marca que as identifica como grupo no que diz respeito aos produtos 

e serviços que oferecem. No primeiro caso a marca é de empresas do grupo, no segundo a marca 

é do grupo de empresas.     Em obediência ao princípio do registo 

unitário da marca por uma certa entidade, cfr. artigos 10º e número 2 do artigo 123º todos do 

CPIM, no caso da marca de empresas do grupo, a marca será registada pela empresa mãe 

(sociedade comercial ou não), controladora-dominante e as demais se beneficiarão dela de fato e 

não de direito. Esta marca portanto será da titularidade da entidade com personalidade jurídica 

sobre a qual as outras do grupo se subordinam. No caso da marca de grupo de empresas, a marca 

do grupo poderá ser da titularidade também da empresa influente-dominante, que poderá através 

de licenças colocar à disposição das empresas do grupo para o seu uso.  



SALOMÃO ANTÓNIO MURESSAMA VIAGEM 

16 
 

PIDCC, Aracaju/Se, Ano VIII, Volume 13 nº 01, p.001 a 052 Fev/2019 | www.pidcc.com.br 

De qualquer modo a marca do grupo não é do grupo por assim dizer mas reflexamente de 

fato ou de direito, uma vez que o registo da marca é unitário, de uma entidade unica para distinguir 

produtos e serviços de outra entidade, cfr, alínea i) do artigo 1º conjugado com o artigo 126º do 

CPIM. 

 Um flagrante exemplo de marca coletiva entre nós, é o da chamada marca “Orgulho 

Moçambicano Made in Mozambique”26, propriedade do Estado moçambicano criada pelo Decreto 

Presidencial número 15/2000, de 19 de Setembro, cuja regulamentação consta do Diploma 

Ministerial número 117/2007 de 3 de Setembro- que, apesar de ser considerada nos termos do 

artigo 3º  deste regulamento como marca mista, (o que nos parece ser uma qualificação meramente 

formal, superficial e não jurídica), é verdadeiramente uma marca coletiva, vejamos porquê: 

Primeiro, é propriedade de uma única entidade, no caso vertente (pública). Nos termos do disposto 

no artigo 3º do regulamento para concessão do direito de uso desta marca, “O sinal “Orgulho 

Moçambicano. MADE IN MOZAMBIQUE” é uma marca mista de atividade governamental, 

registada em Moçambique, como propriedade do Estado Moçambicano”. Em segundo lugar é 

atribuída (usada) à vários sujeitos. São elegíveis à utilização da marca de acordo com o artigo 6º 

do referido regulamento “(…) as empresas, associações de empresas, grupos, cooperativas, 

instituições públicas e privadas que satisfaçam cumulativamente os requisitos gerais e específicos 

previstos nos artigos (…). Em terceiro lugar, há um conjunto de requisitos (formais e materiais- 

de qualidade) necessários para atribuição da marca. O artigo 7º. do regulamento dispõe sobre os 

requisitos gerais de atribuição da marca que são:  

a) Ser de direito moçambicano; 

b) Cumprir com a legislação laboral em vigor na República de Moçambique; 

c) Observar a regulamentação de higiene, saúde pública, sanidade vegetal e animal, 

ambiente, em vigor no território nacional; 

d) Apresentar as contribuições fiscais e de Segurança Social devidamente 

regularizadas, perante instituições estatais pertinentes, respetivamente, administração fiscal e 

INSS; 

e) Cumprir as exigências legais necessárias ao exercício da respetiva atividade, 

designadamente em matéria de licenciamento; 

                                                           
26 Cfra. www.madeinmozambique.gov.mz  
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f) Produzir, comercializar produtos e serviços adaptados ao mercado alvo. No que 

se refere aos requisitos específicos, artigo 8º Constituem requisitos específicos, os relativos às 

condições que os produtos e serviços, de acordo com a natureza, devem apresentar, sendo os 

seguintes: 

a) Os produtos alimentares, postos em circulação para a venda em público, devem:  

i) Apresentar, nas suas embalagens, prazos de validade, composição química e 

ingredientes; 

ii) Possuir certificados comprovativos de terem sido submetidos a ensaios laboratoriais 

realizados por autoridades competentes, quando aplicável; 

iii) Possuir rótulos devidamente aprovados por organismo nacional competente. 

b) Os produtos industriais devem: 

i) No processo de transformação, ter beneficiado de um valor acrescentado mínimo de 

20%; 

ii) Ser classificado na Pauta Aduaneira, diferentemente da matéria prima que lhes deu 

origem.  

c) Os produtos pesqueiros e agrícolas devem: 

i) Apresentar bom estado de conservação; 

ii)Observar os requisitos de qualidade estabelecidos em Regulamentos Específicos. 

d) Os serviços prestados aos consumidores devem: 

e) I)Respeitar as normas específicas, estabelecidas para o tipo de actividade e 

adaptadas aos mercados alvo. Vê-se nesses requisitos especiais a preocupação relativa à 

certificação de qualidade. 

 Em quarto lugar, os sujeitos atribuídos a marca, só têm o direito de uso, não são dela 

proprietários. O artigo 19º do regulamento, estabelece sobre obrigações do utente da marca, nos 

seguintes termos: Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a entidade candidata a quem for 

concedida a autorização para uso da marca obriga-se:  

a) Utilizá-la correta e honestamente, por forma a não induzir o público em erro, 

nomeadamente quanto à natureza, qualidade ou proveniência geográfica de produtos e serviços; 
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b) Apresentar o Certificado de Uso, nos pedidos de confeção de embalagens, nos atos 

publicitários e propagandas e nas demais atividades, para as quais seja necessário a exibição do 

documento; 

c) Não conceder, nem ceder a terceiros o direito do uso da marca, sob qualquer 

forma, salvo autorização da UTPPRON27;    

d) Facultar todas as informações que lhe forem solicitadas pelas entidades 

competentes relativas ao uso da marca; 

e) Comunicar, em tempo útil, todas as modificações que pretenda sejam introduzidas 

no seu processo de produção, quando tenha lugar; 

f) Permitir o livre acesso dos técnicos responsáveis pela inspeção, no exercício da sua 

atividade, durante o período de trabalho.       

 Outras disposições que reforçam a tese segundo a qual os membros “elegíveis”, 

possuem apenas mero direito de uso da marca ou são simples usuários e não titulares da mesma, 

são: artigo 21º sobre caducidade de uso “O direito de uso da marca caduca quando o seu titular 

não a use pelo decurso do período de concessão28, ou não requeira a sua renovação”; Sanções, 

artigo 23º “Sem prejuízo das sanções previstas no Código da Propriedade Industrial, sempre que 

o uso da marca se manifeste em inobservância ao disposto no presente diploma, a autorização 

será suspensa ou revogada, consoante a gravidade da infração”.     

 Posto isso, dúvidas não restam de que a marca “Orgulho Moçambicano. MADE IN 

MOZAMBIQUE”, é uma marca coletiva de certificação pertencente ao Estado moçambicano. 

 Paralelamente a marca “Orgulho Moçambicano. MADE IN MOZAMBIQUE”, temos 

um outro sinal de cariz público criado pelo Ministério do Turismo a que chamam de marca 

“MOZAMBIQUE”. Na verdade não é uma marca, se considerarmos o principio de que a marca é 

um sinal distintivo que contradistingue produtos e serviços de uma entidade dos da outra entidade. 

Ora o sinal MOZAMBIQUE não distingue produtos e serviços, logo, não é marca, nem se pode 

pensar que é logotipo, uma vez que não é um sinal que distingue uma entidade da outra, conforme 

                                                           
27 Unidade Técnica para Promoção de Produtos e Serviços Nacionais, foi substituída pela DPPRON-Direção para 
Promoção de Produtos e Serviços Nacionais, criada através da Resolução da Comissão interministerial da Função 
Pública n. 27/2010 de 18 de Novembro que aprova o Estatuto Orgânico do Ministério da Industria e Comércio. É 
uma Unidade orgânica do Ministério da Indústria e Comércio que administra o selo “Orgulho Moçambicano. Made 
in Mozambique”, entre outras atribuições.     
28 O prazo de concessão é nos termos do artigo 13 do Regulamento de 5 anos, renováveis mediante solicitação do 
interessado. 
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alínea h) do artigo 1º do CPIM.       

 O sinal “MOZAMBIQUE” é uma denominação de origem, nos termos da alínea c) do 

artigo 1º do CPIM.      

 Nem todos autores vêm as marcas coletivas como sendo “verdadeiras marcas29”, em 

Portugal por exemplo, são conhecidas as posições negativas de CARLOS OLAVO30 e PUPO 

CORREIA31. Entretanto, levantou-se contra o posicionamento dos referidos autores, COUTINHO 

DE ABREU 32, nos seguintes termos:  

“CARLOS OLAVO, ob. cit., pp. 76, ss diz que as marcas coletivas não são verdadeiras 

marcas, pois atestam certas características dos produtos, não visando distingui-los, e, além disso, 

afastam-se das marcas propriamente ditas quanto às possibilidades de utilização e transmissão. 

PUPO CORREIA, ob. cit., p. 338, limita a exclusão do seio das “verdadeiras marcas” às marcas 

de certificação (por não terem função distintiva). Não penso assim. As marcas coletivas (de 

associação ou de certificação) individualizam certos produtos, distinguindo-os dos que são 

lançados no mercado por sujeitos não-membros das associações respetivas e/ou dos que não 

possuem determinadas qualidades; e as diferenças de regimes existentes não são incompatíveis 

com a qualidade destes sinais como marcas (repare-se, aliás, que as marcas não coletivas nem 

sempre foram transmissíveis e não estiveram sempre à disposição do mesmo tipo de sujeitos que 

hoje as pode usar…). Mas mais: ainda que as marcas coletivas não tivessem a citada função 

distintiva, seria necessário provar que apenas os sinais com a função distintiva típica das 

hodiernas marcas individuais merecem tal qualificação- prova ( no mínimo) hoje difícil, prova 

impossível ontem (…).”        É da mesma posição 

de COUTINHO DE ABREU, MARIA MIGUEL CARVALHO33 que indica um outro opositor 

que se alia aos 2 primeiros citados, desta feita, RIBEIRO DE ALMEIDA, Denominação de origem 

e Marca, Stvdia Ivridica 39, Coimbra Editora, 1999, p. 635, e mais um aliado, AMÉRICO DA 

                                                           
29 V. No mesmo sentido CESAR BESSA MONTEIRO, Marca…ob. cit., p. 335, na nota 1 indica o Professor 
CARLOS OLAVO, in Propriedade Industrial, Almedina, 1976, p. 41, como defensor da ideia de que as marcas 
coletivas não são verdadeiras marcas.  
30 Propriedade…ob. cit., pp. 76 e ss   
31 Direito…ob. cit., p. 338. 
32 Curso…ob. cit., p. 368, nota número 39.  
33 Marcas coletivas…ob. cit., pp. 219-220, notas 11, 13 e 15.  
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SILVA CARVALHO, Direito de Marcas, Coimbra, Coimbra Editora, 2004, pp. 103 e ss.  

   

Também, não vemos porque as marcas coletivas não podem ser consideradas como 

verdadeiras marcas. O que faz com que um sinal seja havido como marca, não é a suscetibilidade 

da sua transmissão, mas tão-somente a “capacidade distintiva”, se o sinal tiver essa capacidade, 

pode ser marca independentemente do seu regime jurídico, aliás, nem todas as marcas não coletivas 

têm o mesmo regime jurídico, como foi inteligentemente defendido pelo Professor COUTINHO 

DE ABREU. As marcas de certificação, espécie das marcas coletivas (segundo a conceção 

portuguesa), não deixam de ser marcas só porque visam a certificação; quando apostas ao produto 

ou assinalam o serviço respetivo, contradistinguem os referidos produtos ou serviços com aquela 

certificação, dos que não a têm, logo são verdadeiros sinais distintivos na medida em que 

distinguem os produtos certificados dos não certificados. Trata-se sim de uma distinção qualitativa 

dos produtos ou serviços marcados pela marca de certificação. 

 

7. MARCA COLETIVA, INDICAÇÕES DE PROVENIÊNCIA, DENOMINAÇÕES 

DE ORIGEM E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS 

  

Nos casos em que a marca coletiva seja composta por um sinal geográfico34 podem surgir 

dúvidas quanto à sua delimitação relativamente a outros sinais também compostos por sinais 

                                                           
34 V. Por todos, tratamento desta problemática matéria a nível da doutrina tradicional, em CASANOVA, MARIO, 
Impresa…ob. cit., pp. 473-474, na nota 1 da p. 473, este autor indica uma longa lista de autores da sua geração que 
desenvolveram o tema dos nomes geográficos. 
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geográficos 35 - 36 . Isto acontece nos casos específicos das indicações de proveniência, 

denominações de origem e indicações geográficas37.  

Falemos um pouco desses sinais começando por apresentar as definições à luz do CPIM, 

alíneas c) Denominação de origem: o nome de uma região, de um local determinado ou, 

excecionalmente, de um país, que serve para distinguir ou identificar um produto originário dessa 

região, local ou pais, cujas qualidades ou características se devem essencial ou exclusivamente a 

um meio geográfico específico, incluindo os fatores naturais e humanos, e cuja produção ou 

extração, transformação ou elaboração ocorrem na área geográfica delimitada;    f) Indicação 

geográfica: o nome de uma região, de um local determinado ou, excecionalmente, de um país, que 

serve para distinguir ou identificar um produto originário dessa região, local ou país, cuja 

reputação, determinada qualidade ou certas características podem ser atribuídas a essa origem 

geográfica, contanto que a produção, extração e/ou transformação e/ou elaboração ocorram na 

área geográfica delimitada; 

 O facto de o nosso país ser jovem em matéria de direitos industriais faz com que não 

tenhamos muitos exemplos de sinais geográficos registados e merecedores de indicações a título 

de exemplos. É verdade que já constitui grande preocupação por parte do Instituto da Propriedade 

Industrial (IPI), a massificação da proteção das Indicações Geográficas e Denominações de 

Origem, a avaliar pelo discurso do Diretor do IPI38, segundo o qual, iriam, dentro dos próximos 

                                                           
35 V. Desenvolvidamente, NOGUEIRA SERENS, Aspetos…ob. cit., pp. 12 e ss.; PEDRO SOUSA E SILVA, 
Direito…ob. cit., pp. 279-302; v. tb.,  MARIA MIGUEL CARVALHO, Marcas coletivas…ob. cit., p. 223,  na nota 
27 da página acabada de indicar, a autora diz : “ Com uma imagem muito feliz, GIAN MARIA FERRÁRIO, refere, 
a este propósito, que “(…) a distinção entre marca (…) [individual], marca coletiva, denominação de origem, 
indicação de proveniência parece quase assinalar uma progressiva passagem de círculos, não necessariamente 
concêntricos, na área comum dos sinais distintivos lato sensu” (“Denominazione d`origene, indicazioni di 
provenienza e…dintorni”, in RDI, 1990, parte II, p. 224; COUTINHO DE ABREU. Curso…ob. cit., pp. 412-416.   
36 V. PEDRO SOUSA E SILVA, Direito…ob. cit., p. 285, nota 576, na qual escreveu: “Para uma distinção entre as 
marcas coletivas e as DO e IG, RIBEIRO DE ALMEIDA, A Autonomia jurídica, cit., pp. 682 e ss. Este Autor 
adverte que a marca de certificação ou de garantia está muito mais próxima da denominação de origem do que a 
marca coletiva ou de associação, não só pela sua noção e função, mas também por um conjunto de outros 
elementos. E esclarece que a marca de garantia [ de certificação , na terminologia do CPI] desempenha uma 
função de garantia de qualidade, mas não tem de impor uma conexão geográfico-qualitativa, ainda que exija que o 
produto seja proveniente de uma área geográfica delimitada. Ou seja, aquilo que na denominação de origem é 
imperativo, na marca de garantia ou de certificação ( e, por maioria de razão, na marca coletiva [de associação ]é 
facultativo”.   
37 Cfr. Maria MIGUEL CARVALHO, Marcas coletivas…ob. cit., p. 224.de destaque 
38 Discurso proferido no dia 24 de Outubro de 2014, quando em entrevista num canal televisivo nacional ( 
MIRARAMAR). 



SALOMÃO ANTÓNIO MURESSAMA VIAGEM 

22 
 

PIDCC, Aracaju/Se, Ano VIII, Volume 13 nº 01, p.001 a 052 Fev/2019 | www.pidcc.com.br 

dias, realizar uma campanha para “promoção dos registos  das Indicações Geográficas”, tendo 

como exemplo os casos do  “camarão do Banco de Sofala” e da “carne de cabrito de Tete”39  

             De facto, no 

nosso país, temos muitos casos de Indicações Geográficas, Indicações de Proveniência e 

Denominações de Origem, que há muito merecem proteção, a avaliar pela preferência dos 

respetivos produtos assinalados pela Denominação de Origem ou pela Indicação Geográfica por 

parte do público consumidor. Falar de castanha e ananás proveniente de Muxúngué-Sofala, ou do 

ananás proveniente de Nicoadala-Zambézia, frango a zambeziano, faz toda a diferença para quem 

pretende adquirir esses produtos para o consumo. O informado consumidor moçambicano, na 

medida em que queira adquirir boa castanha pensará entre outras opções na castanha de Muxúngué, 

no caso de ananás, na proveniente de Muxúngué ou Nicoadala, partindo do princípio que a 

castanha e ou ananás proveniente dos referidos locais, é de melhor qualidade. Por outro lado, é 

bem conhecido o sabor do frango preparado (assado) segundo a maneira zambeziana. Lamentável 

é o facto de até aqui não terem sido ainda feitos, os registos desses e outros sinais geográficos, 

salvo erro.        Em Portugal, as Denominações de 

Origem, Indicações Geográficas e Indicações de Proveniência, adiante abreviadas por: DO, IG, IP 

respetivamente, têm um importante interesse, especialmente na indicação de qualidade dos vinhos. 

Desta maneira, os vinhos marcados com um sinal geográfico, têm mais valor que os vinhos sem 

direito a DO ou IG, esse cenário, facilmente se pode ver através dos preços de venda40 Mas as 

figuras das DO e IG não se restringem ao domínio dos vinhos (embora tenham sido cunhados neste 

sector de atividade). Encontramos muitos outros exemplos em produtos alimentares: nos queijos 

(Serra da Estrela”, “Roqueforte”, “Parmigiano Regiano”), nas carnes (“Barrosã”), em frutas (macã 

“Bravo de Esmolfe”), nos doces (“Turrón de Alicante”) ou em azeite (“Azeite de Trás-os 

Montes”). Mesmo os produtos não alimentares, como os “Bordados da Madeira” e os charutos 

“Habanos”, beneficiam hoje da certificação das DO e IG41. PEDRO SOUSA E SILA 42  ensina 

que, “Ao consumidor não é indiferente a origem dos produtos que adquire. A proveniência 

                                                           
39 Carne bovina e caprina proveniente da Província de Tete, é considerada de bom gosto. 
40 Cfra. Neste sentido, o rico estudo de PEDRO SOUSA E SILVA, Direito…ob. cit., p. 279. 
41 Idem., pp. 279-280, os exemplos são do citado autor pois da nossa banda são escassos. Podemos apresentar o 
exemplo da marcas mista ( nominativa + gustativa), com IG, “ FRANGO À ZAMBEZIANA”.   
42 V. PEDRO SOUSA E SILA, Direito…ob. cit., p. 280, v. na nota 568 da p. 281, da mesma ob. cit.,  uma 
interessante indicação bibliográfica sobre a matéria das DO, IG e IP.  
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geográfica dos bens, especialmente alimentares, constitui uma mais-valia considerável, quando 

tenha associada uma imagem de qualidade, de prestígio ou de tradição. Essa mais- valia foi 

normalmente gerada ao longo de décadas (ou por vezes de séculos), pelo esforço de gerações 

sucessivas de produtores da região de origem, no aperfeiçoamento das técnicas de produção e de 

elaboração dos produtos, embora o papel dos comerciantes também seja crucial, na promoção junto 

dos consumidores. Desde tempos imemoriais que alguns produtos agrícolas e géneros alimentícios 

vêm sendo designados especificamente pelo nome das respetivas regiões de produção: vinhos, 

queijos, azeites, chás e frutos eram muitas vezes encomendados, comercializados e valorizados em 

função da sua proveniência geográfica, naquilo que terão sido as primeiras manifestações de 

reconhecimento e diferenciação comercial de produtos, com a consequente repercussão 

económica. A origem geográfica acabou assim por constituir uma espécie de pedigree do produto, 

dando - lhe uma valorização suplementar, que resulta num acréscimo de procura e, naturalmente 

de preço. Por vezes, essa valorização assume mesmo dimensões inesperadas, como sucedeu 

durante a crise das “vacas loucas”, em que a procura da carne com raças autóctones, como a dos 

bovinos “Alentejano” e “Barrosão”, atestada pelas respetivas denominações. E isto conduz-nos às 

verdadeiras funções das DO e IG: a par de uma função indicativa da proveniência geográfica, 

existe uma outra função, de garantia de qualidade (ou, melhor dizendo, de genuinidade), ambas 

servindo para justificar e explicar a tutela que legalmente lhes é dispensada, nacional e 

internacionalmente”.                      De 

acordo com a explicação de NOGUEIRA SERENS 43  “(…) marcas compostas com  nomes 

geográficos (o nome de um continente, de um país, de uma região, de uma rua, etc.) ou com outras 

características de certas cidades e paisagens típicas de certos países). Se eventualmente, um 

qualquer empresário pretender registar como marca dos seus produtos ou serviços o nome da 

localidade onde exerce a respetiva empresa, essa não será, obviamente, uma marca decetiva no 

que respeita à proveniência geográfica desses produtos ou serviços. Mas pelo facto de ser 

exclusivamente composto com um nome geográfico, o sinal que esse empresário escolheu pode 

ser insuscetível de registo como marca (individual, já porque se impõe a necessidade de o preservar 

(…) de o deixar à livre disponibilidade de todos os empresários já estabelecidos ou que possam 

                                                           
43 Aspetos…ob. cit., pp. 12-13. 
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vir a estabelecer-se no mesmo lugar, deixando-lhes assim a possibilidade de registarem o nome 

desse lugar como marca coletiva ou como elemento de uma marca individual complexa. Estes dois 

motivos de recusa de registo podem, aliás, verificar-se cumulativamente. Para se verificar o 

primeiro deles será mister que o nome geográfico em causa seja compreendido no(s círculos 

relevantes do) tráfico com esse seu sentido (originário), é dizer, como um sinal usado por esse 

empresário para descrever ou anunciar o local onde se encontra estabelecido, evidenciando assim 

a proveniência geográfica dos seus produtos ou serviços, e não como um sinal usado por um 

empresário para individualizar os seus produtos ou serviços, assim os diferenciando dos produtos 

ou serviços dos seus concorrentes , e sem que importe que o lugar onde estes exercem as respetivas 

empresas. Quanto ao segundo dos referidos motivos de recusa de registo do nome geográfico em 

causa como marca (individual), para que ele se afirme não é necessário que, no lugar que esse 

nome designa, e no qual o requerente desse registo exerce a respetiva empresa, estejam já 

instalados outros empresários que fabricam os mesmos produtos ou que prestam os mesmos 

serviços”.            A indicação de 

proveniência é “(…) uma simples menção do lugar em que um produto foi produzido, fabricado, 

extraído, etc (…). Ela não constitui uma garantia de qualidade do produto (…)44. Esta figura não 

oferece grandes dificuldades de delimitação conceitual em relação as que veremos a seguir. A 

indicação de proveniência não indica que a empresa de que provém o produto é membro de uma 

determinada associação, logo não se confunde com a marca de associação e também não atesta a 

qualidade ou outras características do produto em questão, diferenciando-se desta forma da marca 

de certificação45.      Para PEDRO SOUSA E SILVA46 há 

duas figuras próximas das DO e IG, que são a IP e a marca geográfica. Relativamente a indicação 

de proveniência “hoje em dia não constitui um direito de propriedade industrial, sujeito a registo, 

que confira qualquer tipo de exclusivo. Trata-se apenas de uma referência ao local onde um 

produto foi produzido ou elaborado, com conteúdo meramente informativo (…). Por isso, essa 

indicação está sujeita às regras gerais da atividade económica, não devendo ser enganosa ou 

                                                           
44 MARIA MIGUEL CARVALHO, Marcas coletivas…ob. cit., p. 224, cita nota 28, RIBEIRO DE ALMEIDA, 
Indicação geográfica, indicação de proveniência  e denominação de origem (os nomes geográficos na propriedade 
industrial), in: Direito Industrial, vol. I, Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra, Livraria Almedina, 
2001, pp. 10 e ss, no mesmo sentido PEDRO SOUSA E SILVA, Direito…ob. cit., pp. 283-284. 
45 Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, Marcas coletivas…ob. cit., p. 224. 
46 Direito…ob. cit., p. 284 
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passível de induzir em erro quanto à origem do produto, sob pena de incorrer na proibição da 

concorrência desleal ou ficar sujeita ao regime das práticas comerciais desleais (…)”. “A marca 

geográfica47 é uma marca composta por um nome geográfico. (…), pode ser sumariado do modo 

seguinte: se o nome geográfico for empregue como simples denominação de fantasia, não suscita 

quaisquer objeções (uma marca de perfume LUAR DO MONDEGO”, feita em Lisboa, não seria 

enganosa). O mesmo se diga quando estivermos perante uma denominação genérica (“ÁGUA DE 

COLÓNIA”). Por isso a marca geográfica não tem como função certificar ou sequer informar 

acerca da proveniência do produto ou serviço, servindo apenas o propósito de o identificar no 

mercado, na mesma medida que tal ocorre com marcas não geográficas. O nome da região ou 

localidade funcionará, nestes casos, como uma designação neutra, do ponto de vista geográfico 

(não tendo, em si mesma, o efeito de valorizar ou qualificar o produto). Mas, quando essa 

neutralidade não existe e houver o risco de a marca induzir em erro o público acerca da 

proveniência geográfica do produto ou serviço, o seu registo deve ser recusado (…). Não havendo 

esse risco, nada obsta a que uma marca geográfica seja registada, desde que não ofenda direitos 

prioritários. Em contrapartida, se a marca for constituída, exclusivamente, por indicações que 

possam servir para designar essa proveniência geográfica, estaremos perante uma marca inválida 

por falta de capacidade distintiva, cujo registo deve ser recusado ou anulado”.          

       A maior dificuldade é a de estabelecer a 

destrinça entre a denominação de origem e a indicação geográfica48.    

      “As denominações e os sinais geográficos 

                                                           
47 Sobre a marca, PEDRO SOUSA E SILVA, Direito…ob. cit., p. 284, cita na nota 574 RIBEIRO DE ALMEIDA, 
Denominação de Origem e Marca, pp. 342; CARLOS OLAVO, Marcas e Indicações Geográficas, Anotação ao ac. 
RL de 29 .07.2004, in ROA, Ano 65, pp. 527 e ss, COUTO GONÇALVES, Direito de Marcas, 2000, p. 72.  
48 Sobre esta querela, v. por todos, PINTO COELHO, Marcas Comerciais e Industriais…ob. cit., p. 17, 
desenvolvidamente AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, Direito…ob. cit., pp. 219-242; MARIA MIGUEL 
CARVALHO, A Marca Enganosa, ob. cit., pp. 125134; v. tb., as indicações bibliográficas de ASTRID 
UZCÁTEGUI, A Marca de Certificação…ob. cit., p. 8, nota 22, na qual apresenta,  ALBERTO FRANCISCO 
RIBEIRO DE ALMEIDA, Denominação de Origem  e Marcas”in Boletim da Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra, n. 39, Portugal, 1999, pp. 379-380;  RITA LARGO GIL, Las Marcas Coletivas y Las Marcas de 
Garantia en la Ley de Marcas de 2001, in cuadernos de Derecho y Comercio, Madrid, n. 35, p. 131-133, Set. 2001, 
p. 617-624; MARIA DEL MAR MORONO GARGALO, La Proteción Jurídica de las Denominaciones de Origem 
em los Derechos Espanhol y Comunitário, Madrid, Marcial Pons, 2002; MARIANO LÓPEZ BENITTEZ, Las 
Denominaciones de Origen, Barcelona, Cedecs, 1996; MANUEL JOSÉ BOTANA AGRA, Las Denominaciones de 
Origem, in Jimenez Sanchez, Guillermo (Coord), Tratado de Derecho de Marcas, t. XX, v. 2º , Madrid, Marcial 
Pons, 2001   
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constituem indubitavelmente um dos mecanismos mediante os quais se leva a cabo o processo de 

diferenciação dos produtos e serviços no mercado. Cabe afirmar inclusivamente que o emprego de 

indicações e nomes geográficos é frequente no tráfico económico justamente porque se trata de 

um mecanismo cuja aprendizagem resulta relativamente sensível. Com efeito, por contraste com 

uma denominação arbitrária ou de fantasia cuja lembrança pode ser inicialmente difícil, o nome 

geográfico apoia-se, muitas vezes, em perceções e fatores já desenvolvidos na mente dos 

consumidores: os conhecimentos geográficos, geralmente possuídos pelos diferentes extratos da 

população”49.  A nível internacional, a matéria das indicações geográficas e denominações 

de origem, vem regulada nos seguintes textos50: Artigo 10º da Convenção da União de Paris de 20 

de Março de 1883; Acordo de Madrid Relativo à Repressão das Falsas Indicações de Proveniência 

nas Mercadorias de 1891, revisto em 1949, as revisões posteriores foram em Washington em 2 de 

Junho de 1911, em Haia em 16 de Novembro de 1925, em Londres em 2 de Junho de 1934 e em 

Lisboa em 31 de Outubro de 1958; Acordo de Lisboa Relativo à Proteção das Denominações de 

Origem e ao seu Registo Internacional, revisto por último em 1979.     

 Na União Europeia, o destaque vai para o artigo 7º do Regulamento (CE) N. 40/94, do 

Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária. 

 “ (…) as definições de denominação de origem e de indicação geográfica, modalidades de 

sinais distintivos do comércio que, tendo em comum funções (de garantia de qualidade e de 

indicação da sua proveniência geográfica, nomeadamente) e características (como a 

obrigatoriedade de os produtos serem originários da região , do local ou do país determinado), 

divergem na intensidade da ligação exigida entre as qualidades e características dos produtos e o 

meio geográfico de que provêm. Com efeito, como assinala ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA 

( “Indicações de Proveniência, Denominações de Origem e Indicações Geográficas” in Direito 

Industrial, volume V, 2008, p. 1351 “na indicação geográfica o elo que une o produto à região 

determinada é mais débil que na denominação de origem”, pois naquela “a reputação do produto 

(ou uma sua qualidade ou outra característica) pode (basta que possa) ser atribuída à região sem 

                                                           
49 AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, Direito…ob. cit., p. 220, cita FERNANDEZ-NOVOA, El Sistema 
Comunitário de Marcas, Montecorvo, S.A., Madrid, 1995,  p.128. 
50 Cfr. Diversos textos legais (Regimes de proteção)  sobre DO e IG em PEDRO SOUSA E SILVA, Direito…ob. 
cit., pp. 289-292. 
51 Outra obra deste autor muito citado na doutrina portuguesa sobre a matéria de indicações geográficas e 
denominações de origem é: Denominações de Origem e Marcas, Coimbra Editora, 1999. 
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influência direta dos fatores naturais e humanos. Por outro lado, aquela menor ligação, na 

indicação geográfica, do produto à região determinada resulta, igualmente, da não exigência de 

que todas as operações de produção, transformação elaboração ocorram na área determinada 

(como se estabelece para a denominação de origem), bastando que uma delas ocorra na área 

delimitada”52. Resumindo a destrinça entre as modalidades, afirma ALBERTO RIBEIRO DE 

ALMEIDA que “a denominação de origem exige um vínculo acentuado do produto com a região 

demarcada, ao contrário da indicação geográfica que se basta com uma breve aparência de ligação 

com a região (é suficiente que possa ser atribuível à região determinada)”53-54.  

 Num sentido próximo ao acabado de citar, COUTINHO DE ABREU 55 diz que: “A 

diferença principal entre denominações de origem e indicações geográficas está no facto de as 

primeiras identificarem produtos cuja qualidade global ou características se devem essencialmente 

ao meio geográfico, enquanto as seguintes designam produtos que, podendo embora ser 

produzidos com idêntica qualidade global noutras zonas geográficas, devem a sua fama ou certas 

características à área territorial delimitada de que deriva o nome-indicação geográfica.”   

           Assim, o 

entendimento que se deve ter sobre a distinção entre DO e IG, é o de que as DO traduzem uma fiel 

ligação entre o produto e a sua origem geográfica, ao passo que as IG traduzem uma simples 

ligação ou referência do produto ao local geográfico que não é necessariamente onde o referido 

produto é proveniente, podendo no entanto haver uma conexão entre o produto e a área geográfica 

referida. Há neste sentido maior veracidade da ligação do produto ao espaço geográfico demarcado 

na DO que na IG.       A nível da doutrina costuma-se 

                                                           
52 V. AAVV, Código da Propriedade Industrial português anotado, 2010, pp. 535-536.  
53 Idem., p. 536. 
54 Sobre esta matéria, v. ainda OLIVEIRA ASCENÇÃO, “Questões problemáticas em sede de indicações 
geográficas e denominações de origem”, in. Direito Industrial (AA.VV.), Volume V, Almedina, Coimbra, 2008, p. 
69; ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, Denominação de origem e marca, Coimbra Editora, 1999.   
55 Curso…ob. cit., p. 413. 
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questionar se as indicações geográficas e denominações de origem56 são marcas57 e se podem ser 

registadas por uma pessoa singular.     À partida, entre nós, pela sistemática 

do CPIM, vê-se que não são marcas. As DO e as IG, constam das alíneas e) e f) do CPIM, e o seu 

regime jurídico encontra-se consagrado nos artigos 163º à 186º do CPIM, as marcas por seu turno 

vem definidas nas alíneas i), j) e k) e reguladas do artigo 121º à 162º do CPIM. Sobre esta questão, 

ensina de forma brilhante COUTINHO DE ABREU 58  nos seguintes termos: “(…) as 

denominações de origem e as indicações geográficas visam distinguir produtos-tal como as 

marcas. Mas não se confundem com estas. As possibilidades de constituição das marcas (alínea i) 

do artigo 1º do CPIM) são muito mais vastas do que as respeitantes àqueles sinais, sempre 

nominativos e consistindo quase sempre em nomes de zonas geográficas; as marcas pertencem a 

sujeitos determinados, e as denominações de origem e indicações geográficas são propriedade 

comum dos residentes ou estabelecidos, de modo efetivo e sério, na localidade, região ou território 

demarcados; ao invés da generalidade das marcas, aqueloutros sinais distinguem sempre produtos 

originários de certas áreas geográficas. Não obstante, é muito grande a proximidade entre as 

denominações de origem e indicações geográficas e as marcas coletivas constituídas por nomes 

indicando a proveniência geográfica dos produtos. Ainda aqui porém, subsistem as diferenças 

relativas aos sujeitos que disso (e afora outras diferenças de regime previstas nos respetivos 

capítulos do CPIM), deve notar-se que as possibilidades de controlo da produção e 

comercialização dos produtos assinalados por uns e outros sinais são em geral mais vastas no 

respeitante às marcas coletivas (…)”.          

     As indicações geográficas 59 são simples informações que 

permitem ao consumidor saber, por exemplo, se o produto é duma determinada origem ou não.60 

                                                           
56 Esta terminologia ( Indicações Geográficas e Denominações de Origem) foi adotada pelo Professor OLIVEIRA 
ASCENÇÃO no seu trabalho “Questões problemáticas em sede de indicações geográficas e denominações de 
origem” in Direito Industrial (AA.VV.), Volume V, Almeidina, Coimbra, 2008, p. 69, a qual também achamos 
digna de acolhimento, na medida em que a expressão “indicações geográficas” melhor elucida ou subsume as duas 
realidades a ela inerentes ( Indicação de Proveniência e Indicação Geográfica), é uma formulação que economiza o 
uso de palavras que parecem redundantes.   
57 Cfr. Sobre este questionamento, MARIA MIGUEL CARVALHO, A Marca Enganosa, ob. cit., pp. 125-134. 
58 Curso…ob. cit., p. 413. 
59 Adiante IG- Indicações geográficas. 
60 Neste sentido v. AMÉRICO SA SILVA CARVALHO, Direito…ob. cit., p. 180-181, cita RIBEIRO DE 
ALMEIDA, Indicações Geográficas, Indicações de Proveniência e Denominações de Origem (Texto 
correspondente à conferência pronunciada no Curso de Pós-Graduação de Direito Industrial-1999, organizado pela 
Faculdade de Direito de Lisboa e pela Associação de Direito Intelectual”) publicado in Direito Industrial, Vol. I, pp. 
5 e ss.  
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A denominação geográfica ( nome geográfico) enquanto o lugar a que o nome se refere for 

conhecido do público, não pode ser considerado como marca, pois, estar-se ia a violar o princípio 

da livre disponibilidade dos nomes, pelo contrário, se esse nome geográfico não for conhecido 

(nem todos os lugares são conhecidos por todos, pois são inúmeros- podendo ser totalmente 

desconhecidos por determinados meios)  a sua admissibilidade como marca poderá ser viável visto 

que nessa condição, não indicaria qualquer proveniência para o público que não conhece o referido 

nome, em tal caso, o nome geográfico aparece como nome de fantasia.61      

  As IG e as DO62 não podem de per si serem consideradas como marca, a menos 

que apareçam combinadas com outros elementos. Esse posicionamento resulta do disposto na 

alínea d) do artigo 134º do CPIM que estabelece sobre (fundamentos de recusa ao registo da marca) 

São fundamentos de recusa al. d) Apresentar sinais constituídos, exclusivamente, por indicações 

que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o 

valor, a proveniência geográfica, a época ou o meio o valor de produção do produto ou da 

prestação de serviço, ou outras características dos mesmos;      

 Em Moçambique há exemplos de marcas geográficas, são os casos de “Água de 

Namaacha”, “Água Vumba”, “Chá Gúruè”.  A “Água de Namaacha” é extraída num determinado 

lugar geográfico do Distrito de Namaaacha na Província de Maputo à Sul de Moçambique. Apesar 

do respetivo sinal não ser constituído exclusivamente pela indicação geográfica “Água de 

Namaacha” um grande relevo é dado a essa origem no rótulo, ou seja, à uma vista rápida, o que se 

vê no rótulo da garrafa é a expressão relativa a indicação geográfica “Água de Namaacha”. Tudo 

leva a crer que o nome da referida marca é a respetiva indicação de proveniência “Agua de 

Namaacha”, o que não devia ser, na medida em que contraria o princípio segundo o qual, as IG 

não podem constituir marcas, na medida em que constituem simples informações da proveniência. 

Em rigor, a empresa titular da referida IG; para o seu produto ( água), devia ter adotado uma marca 

“própria”, ex, “Água X”  com o aditamento à referência da indicação de proveniência “Água de 

Namaacha”, assim seria “Água X” da Namaacha. De todas as maneiras, não podemos agora, com 

sucesso pôr em causa o fato daquela IG se ter tornado  uma verdadeira marca moçambicana, e o 

                                                           
61 Cfr. Neste sentido AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, Direito…ob. cit., p. 223 que diz, citando por seu turno o 
autor francês Mathély, ser esta hoje a solução geralmente adotada. 
62 Denominações de origem. 
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seu titular ter adquirido pleno direito de exclusivo sobre o seu uso em detrimento das demais 

pessoas daquela região (Namaacha), uma vez  que adquiriu uma inquestionável notoriedade a nível 

nacional e quiçá, internacional. O argumento do secondary meanning, também pode ser usado 

como cavalo de batalha para a defesa dessa ( marca) que a princípio não era e nem devia ser marca.

       A “Água Vumba” e o “Chá Gúrùe” 63  são 

(objetivamente) no nosso modesto entender, denominações geográficas que acabaram por adquirir 

distintividade, considerando os argumentos que apresentamos no parágrafo precedente (aquisição 

de notoriedade e um segundo sentido-secondary meaning). Vumba e Gúrùe são “nomes” de locais 

bem conhecidos em Moçambique, nomeadamente uma das serras da Província de Manica e nome 

de um distrito da província da Zambézia respetivamente. Se a doutrina é unanime em afirmar que 

as denominações de origem (nomes geográficos) quando conhecidos não devem constituir marcas, 

em virtude de este ato privar os demais conhecedores do (nome do local) de usarem aquele nome 

para informar ao público as qualidades dos seus produtos ou serviços. No caso dos presentes 

exemplos, estaríamos perante a violação desse princípio, posto que, apesar da denominação de 

origem aparecer nos respetivos rótulos combinado com outros elementos (figurativos), o que é 

mais evidente é a DO.          

 As IG e DO podem ser incluídas em marcas, não ficando obviamente, o seu titular com o 

exclusivo do seu uso, e desde que a marca ofereça as características próprias destas, porventura, 

que neste caso será o seu carácter distintivo64.      

 São diversas as conceções acerca da natureza das DO e IG, destacando-se sobretudo os 

defensores da tese do direito de propriedade (em especial aqueles que qualificam este sinal como 

uma propriedade de “ mão-comum” e aqueles que vêm nestes sinais distintivos meros direitos de 

monopólio, a semelhança do que sucede com os demais direitos de Propriedade Industrial. A 

posição do nosso legislador foi a de considerar as DO e IG como sendo “propriedade”, esse 

posicionamento decorre do estabelecido no número 1 do artigo 163º do CPI, com o seguinte 

conteúdo: “O direito de Propriedade sobre uma indicação geográfica ou uma denominação de 

origem adquire-se com o registo efetuado em conformidade com as disposições do presente 

Código” Em Portugal, à luz do disposto no artigo 305º, número 4, do CPI- Parece o legislador ter-

                                                           
63 Esta deixou de ser produzida com o avanço da guerra civil que durou 16 anos no nosso país, a respetiva fábrica 
ficou paralisada, no entanto temos informações de que está a se trabalhar no sentido da sua reativação.  
64 V. AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, Direito…ob. cit., p. 231. 
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se também inclinado para a posição de ser um direito de propriedade, ao referir que as 

denominações de origem e as indicações geográficas, quando registadas, constituem propriedade 

comum dos residentes ou estabelecidos na localidade, região, ou território, de modo efetivo e 

sério e podem ser usadas indistintamente por aqueles que, na respetiva área, exploram qualquer 

ramo de produção característica, quando autorizadas pelo titular do registo65.        

         Quanto a legitimidade (quem 

pode requerer o registo das IG e DO)? De acordo com o CPIM, número 2 do artigo 163º, são as 

pessoas residentes ou estabelecidas na área geográfica considerada. Essa é a posição prevalecente 

em outros ordenamentos jurídicos. À luz do Direito comparado, nos termos do disposto no número 

4 do artigo 305º. do CPI português “As denominações de origem e as indicações geográficas, 

quando registadas, constituem propriedade comum dos residentes ou estabelecidos na localidade, 

região ou território, de modo efetivo e sério e podem ser usados indistintamente por aqueles que, 

na respetiva área, exploram qualquer ramo de produção característica, quando autorizados pelo 

titular do registo” Isto quer dizer que os residentes ou estabelecidos na localidade, região ou 

território de modo efetivo e sério é que podem ser  proprietários das IG e DO. Sobre esta questão, 

PINTO COELHO66 escreveu: “Pelo que respeita especialmente à marca regional ou territorial, 

assim como o nome duma localidade ou divisão territorial de carácter oficial incontestavelmente 

constitui património, para o efeito do seu uso como designação de proveniência, dos que nessa 

área se acham abrangidos, bem se compreende que o mesmo suceda e que um efeito idêntico se 

possa obter com uma figura emblemática dessa localidade ou divisão territorial, criando se assim 

uma marca figurativa, distrital ou regional”67.   

 Independentemente da propriedade e da titularidade das DO e IG, parece claro que os 

interesses protegidos com a tutela destes sinais distintivos são não só os dos produtores, que 

entendem essas denominações e indicações como referências de genuinidade e de qualidade. 

Efetivamente, na ótica do consumidor, os produtos certificados por DO ou IG oferecem maiores 

garantias de autenticidade e qualidade, visto que a utilização do nome geográfico sujeita ao 

controlo de uma entidade certificadora, cuja idoneidade contribui decisivamente para essa 

                                                           
65 Cfr. PEDRO SIUSA E SILVA, Direito…ob. cit., p. 287. 
66 Marcas Comerciais e Industriais…ob. cit., p. 17. 
67 No mesmo sentido PEDRO SOUSA E SILVA, Direito…ob. cit., pp. 287-288. 
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segurança68.            

 NOGUEIRA SERENS69 escreveu: “Quando composta com um nome geográfico, a marca 

só poderá ser (intrinsecamente) decetiva se o empresário que a pretenda registar não exercer a 

respetiva empresa no lugar que esse nome designa. Sendo condição necessária da decetividade ( 

intrínseca) da marca, essa discrepância (entre o nome do lugar que a integra e o nome do lugar 

onde o requerente exerce a sua empresa) não é porém, condição suficiente . Urge aqui considerar 

duas hipóteses. A primeira é aquela em que o nome geográfico, sendo desconhecido no tráfico, é 

ai entendido como uma designação arbitrária ou de fantasia. Uma marca constituída com um nome 

geográfico desse tipo, não pode, no momento em que a autoridade administrativa é chamada a 

decidir sobre a sua registabilidade, ser considerada decetiva(…). Mas o facto de essa marca ser 

(exclusivamente) composta com um nome geográfico pode torna-la insuscetível de registo-

acontecerá assim se se afirmar em relação a esse nome geográfico a necessidade da sua 

preservação”. Continua NOGUEIRA SERENS, “ Se no lugar que esse nome designar estiverem 

já instalados empresários que fabricam os mesmos produtos ou que prestam os mesmos serviços 

que o requerente do registo da marca, a afirmação dessa necessidade não oferece dúvidas. Tão 

pouco importa que se trate de um lugar situado no território nacional ou num país estrangeiro, 

sendo que, neste último caso, também não importa se esse pais é europeu ou de outro continente 

(o chamado “ processo de mundialização das trocas” e o próprio TRIPS/ADPIC – cfr. art. 22º a 

24º - obrigam a essa igualdade de tratamento dos nomes de lugares dos países mais industrializados 

e dos nomes de lugares dos países que- hoje - o são menos). No lugar em causa pode não existir 

nenhum empresário que fabrique os mesmos produtos ou que preste os mesmos serviços que o 

requerente do registo da marca (exclusivamente) composta com o nome desse lugar, existindo, 

porém, aí outros empresários, é dizer, empresários que fabricam produtos ou que prestem serviços 

diferentes (incluindo produtos ou serviços afins daqueles que são indicados no pedido de registo). 

Será esta última circunstância suficiente para afirmar a necessidade de preservar o nome desse 

lugar? A resposta a esta questão depende da que for dada a este outro: a necessidade de preservação 

do nome de um lugar deve ser apreciado só em relação aos produtos ou serviços que são indicados 

no pedido de registo desse nome como marca (necessidade de preservar concreta) ou deve ser 

                                                           
68V. PEDRO SOUSA E SILA, Direito…ob. cit., p. 288. 
69 Aspetos…ob. cit., pp. 22 e ss. 



MARCAS COLETIVAS, MARCAS DE CERTIFICAÇÃO OU DE GARANTIA, DENOMINAÇÕES DE ORIGEM E 
INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS  

E-ISSN 2316-8080 
33 

 

PIDCC, Aracaju/Se, Ano VIII, Volume 13 nº 01, p.001 a 052 Fev/2019 | www.pidcc.com.br 

apreciada em relação a quaisquer produtos ou serviços ( necessidade de preservação abstrata)? O 

Tribunal de Justiça, interpretando o artigo 3º, número 1, alínea c), da Primeira Diretiva, parece 

pronunciar-se a favor do segundo termo de alternativa. Se esta nossa suposição se vier a confirmar 

- e a última palavra cabe, obviamente ao próprio Tribunal de Justiça-, as autoridades nacionais, 

que estão obrigadas a interpretar as suas leis ( nacionais) de marcas em conformidade com o direito 

comunitário, terão de concluir pela necessidade de preservação de um nome geográfico mesmo 

que no lugar que este nome designe só existam empresários que fabriquem produtos ou prestem 

serviços diferentes dos do requerente do registo da marca (exclusivamente) composta com esse 

nome.  Há ainda uma terceira situação que importa considerar, e que é a de não existir no lugar 

cujo nome integra a marca, e com referência à data em que a autoridade administrativa é chamada 

a decidir sobre o respetivo pedido de registo, qualquer atividade industrial relevante (no lugar em 

causa não existem empresários que fabriquem os mesmos produtos ou prestem os mesmos serviços 

do autor desse pedido, nem empresários que fabriquem ou prestem serviços diferentes). Para se 

afirmar a necessidade de preservação do nome do lugar em causa, com a consequente recusa do 

registo da marca (exclusivamente) composta com esse nome, bastará que seja razoável admitir, 

atentas nomeadamente as características do lugar, que um ou mais empresários venham 

futuramente aí a instalar-se-ainda que estes apenas aí concebam ou desenhem os respetivos 

produtos, ocorrendo o seu fabrico em outro lugar diferente-, exercendo empresas destinada ao 

fabrico dos mesmos produtos ou à prestação dos mesmos serviços a que se destina a empresa 

exercida (em lugar diferente) pelo requerente do registo da marca (com a proibição de registo de 

marcas constituídas por sinais ou indicações que possam servir no comercio para designar a 

proveniência geográfica do produto ou da prestação do serviço, o legislador visou acautelar não 

só os interesses dos concorrentes atuais, mas também os interesses dos concorrentes potenciais-

me a inexistência, em dado momento, da produção de certos produtos ou da prestação de certos 

serviços, em determinado lugar do país ou do estrangeiro, bastasse para tornar o nome desse lugar 

registável como marca [por terceiro que exerce a respetiva empresa em lugar diferente]. Dificultar-

se- ia sobremaneira a possibilidade de o nome desse lugar vir a gozar de reputação na produção 

desses mesmos produtos ou na prestação desses mesmos serviços, em consequência da atividade 

dos empresários que viessem a decidir estabelecer-se no lugar em causa). Esta solução, que assenta 

na ideia de que a necessidade de preservação de um nome (ou de qualquer outra indicação de tipo) 
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geográfico não precisa, para se afirmar, de ser atual ou séria, basando que, à luz da possibilidade 

de futuros desenvolvimentos económicos, seja hipotética ou potencial, foi recentemente 

consagrada pelo Tribunal de Justiça, no (…) acórdão – Windsurfing Chiemsee”, em cuja conclusão 

se lê: “O artigo 3º, número 1, alínea c) da Primeira Diretiva 89/104 CEE do Conselho, de 21 de 

Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas, 

deve ser interpretado no sentido de que não se limita a proibir o registo de nomes geográficos como 

marcas apenas nos casos em que estes designam lugares que tenham atualmente, para os meios 

interessados, uma ligação com a categoria dos produtos em causa, mas aplica-se igualmente aos 

nomes geográficos como marcas suscetíveis de serem utilizados no futuro pelas empresas 

interessadas como indicação geográfica da categoria de produtos em causa” No lugar cujo nome 

compõe (em exclusivo) a marca, e com referência à data em que a autoridade administrativa é 

chamada a decidir sobre o respetivo pedido de registo, pode não existir qualquer atividade 

industrial relevante, sendo apenas razoável admitir a possibilidade de, atentas nomeadamente as 

características do lugar, um ou mais empresários aí se instalarem no futuro para o exercício de 

empresas destinadas ao fabrico ou à prestação de serviços diferentes daqueles a que se destina a 

empresa exercida (em lugar diferente) pelo requerente do registo da marca. Será isso suficiente 

para afirmar a necessidade de preservação do nome desse lugar? Em nossa opinião, se se confirmar 

o entendimento-que parece decorrer do acórdão – Windsurfing Chiemsee” – segundo o qual o 

nome de um lugar não é suscetível de registo como marca ( a favor de um empresário estabelecido 

em lugar diferente) se nesse lugar já existirem ( e existirem só) empresários que fabricam produtos 

ou prestam serviços diferentes daqueles que são indicados no pedido de registo da marca em causa, 

impõe-se responder afirmativamente ao quesito formulado”70.        

                    “Da leitura do número. 4 do artigo 305º do CPI português 

resulta que nem todos os produtores que laborem na área geográfica delimitada podem utilizar a 

denominação de origem ou indicação geográfica, sendo o uso desses sinais distintivos do comercio 

apenas permitido aos que cumprem as condições tradicionais ou regulamentadas, observância que 

é verificada pelo organismo de controlo competente para o efeito. Da mesma norma se extrai, 

como sustenta ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, que a denominação de origem é propriedade 

comunal dos produtores estabelecidos na área da denominação, que se dedique a exploração do 

                                                           
70 Aspetos…ob. cit., pp. 22-32.  
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produto típico. Mesmo o primeiro produtor que se tenha estabelecido na região ou aquele que 

muito contribuío para a valorização do direito à denominação de origem, não goza de qualquer 

privilégio, pois todos quantos estejam estabelecidos na área geográfica da denominação de origem, 

de modo efetivo e sério, para o exercício de uma atividade económica, característica dessa área, 

são igualmente titulares do direito à denominação de origem, porque essa denominação pertence 

ao património comum. Não há aqui lugar a qualquer ideia de quota ou parcela, não sendo possível 

a divisão, não podendo, ainda cada um dos produtores (ou todos eles por comum acordo) alienar 

a denominação de origem. O direito à denominação de origem pertence à coletividade dos 

produtores, contudo, é um direito que compete íntegro a cada um dos produtores”(este raciocínio 

ajusta-se igualmente à indicação geográfica). No mesmo sentido JOSÉ OLIVEIRA ASCENCÃO 

(Questões problemáticas em sede de indicações geográficas e denominações de origem”, in 

Direito Industrial, volume V, 2008, pp. 85-87), que critica particularmente a redação da parte final 

do número 4 do artigo 305º, afirmando que o legislador incluiu a expressão “quando autorizados 

pelo titular do registo” mas queria significar a mera verificação das condições usuais ou 

regulamentares, através da entidade administrativa (“representativa”) daquela indicação 

geográfica”, entidade que , sublinha, “é a emanação” daquela comunidade em mão comum, e não 

titular de quaisquer direitos industriais”71. Assim, fica claro que quem pode requerer o registo de 

uma IG ou DO, é alguém que vive na região indicada ou com a denominação daquele local, não 

deve ser um outsider.           

 Se os habitantes do local da IG ou DO, se organizarem em associação para tirarem maiores 

e melhores proveitos do direito que lhes é comum, poderão registar essas indicações como marcas, 

desde que associadas a outros elementos72. 

É também posição dominante que as IG e DO são intransmissíveis, tal posição é reiterada 

pelo disposto no número 4 do artigo 163º do CPIM.       

 Apesar da admissibilidade do registo de marca que contenha uma IG, o legislador 

moçambicano acautelou o uso enganoso dessas indicações, ao prever como requisito de proteção 

de marca (impedimento absoluto ao registo), na alínea c) do artigo 121º do CPI: Não ser suscetível 

de induzir em erro o consumidor ou o público sobre os elementos característicos específicos do 

                                                           
71 V. Ponto III dos comentários do CPI português anotado in AA. VV, ob. cit., pp. 536-537. 
72 Cfr. AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, Direito…ob. cit., p. 231. 
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produto ou serviço a que a marca disser respeito nomeadamente, sobre a origem geográfica, a 

natureza ou as características dos produtos ou serviços em questão;    

 Costuma debater-se a questão de saber se o conceito de DO ou IG pode aplicar-se a serviços 

(e não apenas a produtos). A resposta do nosso quadro jurídico é de que esses sinais só distinguem 

produtos conforme se pode ler nas alíneas c) e f) do artigo 1º do CPIM.  Em Portugal 

também é assim, nos termos do artigo 305º do seu CPI, as DO e IP são unicamente passiveis de 

registo em relação aos produtos. PEDRO SOUSA E SILA73 defende que (…) esses sinais têm 

como especial função indicar a origem geográfica de algo que normalmente é transacionado e 

consumido no exterior da região de origem, o que sucede, sobretudo, com produtos e não com 

serviços. Ainda assim, não repugna a ideia de certos serviços, v. g., terapêuticos, virem a beneficiar 

dessas designações, desde que estejam inequivocamente ligados à região geográfica invocada”. 

          Debruçando-se sobre a finalidade, PEDRO 

SOUSA E SILVA74 escreveu: “A finalidade das DO e IG são idênticas: destinam-se a reservar aos 

produtores de certa região o poder apelativo resultante da sua proveniência geográfica e da imagem 

de qualidade e prestígio que lhe esteja associada, acreditando-os assim perante o consumidor. Por 

isso, a utilização desses sinais distintivos fica constituindo um exclusivo dos produtores da região 

demarcada, que cumpram os demais requisitos estabelecidos, sendo vedado usá-la para produtos 

originários do exterior dessa zona. O valor intrínseco de uma DO provém do trabalho do Homem, 

dos produtores da região de origem, que criaram aquela mais-valia de reputação. E é por isso que 

deve ser-lhes reconhecida e reservada a utilização do nome geográfico que os tornam conhecidos 

no mercado. Ou seja, há que dar o “seu a seu dono”. No fundo, tudo se reconduz a uma questão de 

regulação da concorrência. Do mesmo modo que os titulares da marca “COCA-COLA” têm o 

direito de reservar para si o benefício económico decorrente do uso dessa marca célebre (pois 

foram eles que a celebrizaram), também os viticultores da região do CHAMPAGNE devem ter o 

direito de usufruir em exclusivo dos benefícios derivados da reputação do seu vinho, gerada pelo 

seu esforço ao longo de gerações. Por isso, ainda que alguém conseguisse produzir, na Austrália, 

um vinho em tudo igual a este, seria de todo ilegítimo e parasitário usar essa denominação 

geográfica para o assinalar. 

                                                           
73 Direito…ob. cit., p. 283. 
74 Direito…ob. cit., pp. 285-286. 
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 Do ponto de vista jurídico, as funções das DO e IG são múltiplas. Desde logo, têm uma 

função distintiva e indicativa, informando os comerciantes e consumidores sobre a origem 

geográfica dos produtos e distinguindo-os, assim, daqueles que têm uma diversa proveniência. 

Têm, em segundo lugar, uma função de garantia de genuinidade, ou seja, de que os produtos 

assinalados possuem as qualidades ou características típicas dos produtores com direito a usar essa 

denominação ou indicação. O que significa que nem todos os produtos originários da região 

poderão usar a DO ou IG (estando esta reservada para aqueles que tenham as características típicas, 

pré fixadas por lei ou regulamento). Em terceiro lugar, apenas em certos casos, as DO e IG podem 

ter ainda uma função publicitária ou reclamistica, quando se trate de uma denominação ou 

indicação que goze de prestígio, havendo então que preservar o poder apelativo excecional que 

resulta dessa reputação”.           Regra 

geral, o exclusivo decorrente das DO e IG está sujeito ao princípio da especialidade. Ou seja, o 

registo de uma DO ou IG, que é feita para determinado tipo de produtos, não permite impedir o 

uso desse nome geográfico em produtos completamente diferentes, sem qualquer afinidade com 

os primeiros. Assim, uma DO destinada a assinalar queijos não permite impedir o uso dessa 

denominação em carnes ou em vinhos. Por outro lado, atento ao princípio da especialidade, nada 

obsta ao registo de marcas ou de outras DO ou IG que incluam as palavras constitutivas da DO ou 

IG protegidas, quando (não se tratando de DO ou IG de renome), tais marcas se destinem a 

produtos ou serviços sem afinidade com os produtos a que se destina a denominação ou indicação 

protegida. Por exemplo, o facto de existir uma DO “Chá Gurúè” em Gurúè não impede que sejam 

adotadas outras com a mesma denominação geográfica como “Feijão Gurúè” e “Batata do 

Gurúè”75.           Ainda em sede de DO e IG, deve - se 

considerar as que são de prestígio. O princípio da especialidade é afastado quando estejam em 

causa DO e IG de prestígio, que gozam de um regime semelhante ao das marcas prestigiadas76. 

ALBERTO DE ALMEIDA77 a este propósito escreveu: “(…) as denominações de origem e as 

indicações geográficas não devem apenas beneficiar de proteção  quando está em causa a 

                                                           
75 V. PEDRO SOUSA E SILVA, Direito…ob. cit., pp. 295-296. 
76 Neste sentido, v. PEDRO SOUSA E SILVA, Direito…ob. cit.,p. 296. 
77 A autonomia Jurídica da Denominação de Origem, Uma perspetiva transnacional. Uma garantia de qualidade, 
Coimbra Editora, 2010, pp. 1363-1364.  
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necessidade de tutela das suas funções jurídicas essenciais. Devem, igualmente, ser protegidas 

contra o aproveitamento indevido da sua reputação, incluindo os atos que possam provocar a sua 

diluição ou prejuízo para a sua força distintiva”. Esta orientação vem implícita na alínea c) do 

artigo 159º do CPI português, que estabelece sobre fundamentos de recusa: “Seja reprodução ou 

imitação de denominação de origem ou indicação geográfica anterior”. Neste sentido as DO e IG 

anteriores, incluem as de prestígio. Por aplicação da regra que derroga o princípio da especialidade, 

em Portugal, dente outras recusas, foi recusado o registo da marca “VINHO DO PORTO. PT” para 

serviços de gestão, administração e publicidade, por ter considerado a denominação “Porto” uma 

DO de renome, a que não se aplica o princípio da especialidade, pois o requerente pode aproveitar-

se do prestígio e categoria daquela, havendo por isso o perigo de a sua eficácia distintiva ser 

prejudicada, destruída ou diluída78. No Direito português a consagração positiva desta proteção 

reforçada fez-se no CPI português de 2003, cujo artigo 312º, número 4, proíbe o uso de 

denominação de origem ou indicação geográfica com prestígio em Portugal, ou na Comunidade 

Europeia, para produtos sem identidade ou afinidade sempre que o uso das mesmas procure, sem 

justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da denominação de 

origem ou da indicação geográfica anteriormente registada, ou possa prejudica-las. A nível 

comunitário, este princípio recebeu consagração através do Regulamento (CE) número 510/2006, 

como também do Regulamento (CE) número 419/2009, que proíbem qualquer utilização comercial 

direta ou indireta de um nome protegido (…) na medida em que tal utilização explore a reputação 

de uma denominação de origem ou de uma indicação geográfica79.    A proteção 

reforçada das DO e IGs de prestígio não se justifica apenas quando haja perigo de confusão quanto 

à origem dos produtos ou serviços. Na verdade, o grande risco a evitar aqui é o da diluição ou 

banalização do sinal prestigiado, e não tanto o risco de confusão do consumidor80. O perigo maior 

que leva todas as grandes denominações de origem do mundo a reagir nestes casos é o de se diluir 

ou banalizar a distintividade, a peculiaridade do sinal, esbatendo-se ou perdendo-se a sua força 

                                                           
78 Exemplo extraído em PEDRO SOUSA E SILVA, Direito…ob. cit., p. 296, nesta página, há outros exemplos 
relevantes que pode consultar, querendo.  
79 Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, Direito…ob. cit., pp. 297 e ss, apresenta vários exemplos de pedidos de registos 
recusados por ter se entendido haver risco de confusão e de diluição da marca de prestígio que corporiza directa ou 
indiretamente a DO ou IG.   
80 Idem., PEDRO SOUSA E SILVA, Direito…ob. cit., p. 299. 
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distintiva81. CARLOS OLAVO82 citado por PEDRO SOUSA E SILVA83 afirmava (…) há que ter 

em conta que a utilização da denominação de origem de renome [mesmo] em produtos de natureza 

completamente diferente daqueles para os quais se encontra registada pode implicar perigo de a 

sua eficácia distintiva ser prejudicada, diluída, ou destruída. De facto, a utilização indiscriminada 

da expressão que constitui uma denominação de origem é suscetível de banalizar esse nome de 

enfraquecer a sua eficácia distintiva. Para tanto, é, porém, indispensável que tal expressão tenha 

um elevado valor simbólico-evocativo. É o caso da denominação de origem “Champagne”, que 

tem associada a ideia da melhor e mais prestigiada das bebidas (…)”.     

  Um Último apontamento que damos a matéria das DO e IGs segundo ensina 

PEDRO SOUSA E SILVA 84 (…) não se pode esquecer que a maioria das DO ou IG são, 

simultaneamente, nomes de cidades ou de regiões. E que, por isso, tais nomes podem ser utilizados 

na composição de marcas de produtos ou serviços sem afinidade com os produtos a que respeita a 

denominação ou indicação protegidas. Sendo assim, mesmo no caso de denominações de origem 

de prestígio, não pode impedir-se todo e qualquer uso das palavras protegidas, até porque o nome 

de uma cidade ou região não podem ser apropriados seja por quem for. Por exemplo, a 

denominação “PORTO” pode legitimamente entrar na composição não só de marcas destinadas a 

assinalar vinho do Porto, mas também de sinais distintivos pertencentes a entidades com manifesta 

legitimidade para usar este topónimo, como é o caso de Câmara do Porto ou Futebol Clube do 

Porto (no pressuposto de que não induzam em erro e respeitem a produtos ou serviços relacionados 

com a respetiva esfera de atuação). Serão igualmente legitimas marcas ou logotipos que utilizem 

a palavra “Porto” como uma simples referência geográfica (por exemplo “A AGENDA DO 

PORTO”, COMÉRCIO DO PORTO ou HOSPITAL PRIVADO DO PORTO). Em contrapartida, 

quando os sinais a registar usem a palavra “PORTO” como uma mera palavra de fantasia (isto é, 

sem constituir uma referência geográfica) deixa de haver uma justificação objetiva para a escolha 

e deve então prevalecer a tutela da DO prestigiada. Nestes casos, o facto de essa palavra constituir 

o nome de uma cidade não torna necessária a sua inclusão na marca, devendo o interesse do 

                                                           
81 Idem., PEDRO SOUSA E SIVA, Direito…ob. cit., p. 299. 
82 Marcas e Indicações Geográficas, Anotação ao ac. RL. De 29. 07. 2004, in ROA, Ano 65. 
83 Direito…ob. cit., p. 299. 
84Idem., pp. 301-302. 
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requerente ceder perante o interesse público da preservação da eficácia distintiva da DO de 

prestígio “PORTO” ”85.   Voltando às marcas coletivas. A marca coletiva não 

pode ser confundida com os labels, estas “marcas operárias ou labels” servem para assinalar que 

os produtos distinguidos com aquelas resultam do trabalho sindical organizado em certas 

condições86.     Em Portugal, a inclusão destes sinais no domínio das 

marcas, mais especificamente no âmbito das marcas coletivas, foi vivamente discutido87. Não 

obstante, é uma realidade nalguns ordenamentos jurídicos, como é o caso dos EUA. Atualmente, 

esta matéria está sobre as exigências dos trabalhadores, mas, de uma forma mais alargada, 

envolvendo também preocupações ambientais e com os consumidores, naquilo a que se 

convencionou chamar “responsabilidade social das empresas” e ligado a ideia de crescimento 

sustentável. Por outro lado, esta questão continua associada às marcas, porque estas, e em especial 

as marcas de prestígio têm sido usadas como armas para conseguir obter melhores condições de 

trabalho, qualidade ambiental e informação do consumidor88.               

   As marcas coletivas, e em especial as de certificação, distinguem-se ainda 

de outros sinais usados para atestar determinada qualidade ou características. Por exemplo, as 

marcas de contraste89, que são sinais obrigatórios em metais preciosos ao contrário das marcas 

coletivas que são facultativas90.         

  Mais difícil é (apesar de não termos na nossa ordem jurídica), a delimitação entre 

marcas coletivas e os sinais, cada vez mais frequentes, que indicam a conformidade dos produtos 

com determinadas normas. Pensamos, por exemplo, no “rótulo ecológico” (eco-label) 

                                                           
85 Não podíamos fechar a referência às DO e IG, sem apontar uma falha ou erro de palmatoria que se encontra na 
alínea c) do artigo 159º do CPI, no qual, se diz que as definições das IG e DO constam das alíneas l) e m) do artigo 
1, quando na verdade constam das alíneas m) e n).      
86 V. MARIA MIGUEL CARVALHO, Marcas coletivas…ob. cit., p. 227, na nota 42 cita sobre esta matéria, PINTO 
COELHO, ob. cit., p. 239; v. tb.,no mesmo sentido CARLOS OLAVO, Propriedade…ob. cit., p. 78. 
87 MARIA MIGUEL CARVALHO, Marcas coletivas, cita na nota 43 os números 64 e ss. Do Parecer da Câmara 
Corporativa cit., e PINTO COELHO, ob. cit., pp. 334 e ss. 
88 Idem., p. 228, sobre responsabilidade social, na nota 45, a autora escreveu: “A responsabilidade social das 
empresas consiste “(…)na integração voluntária de preocupações sociais e ambientais por parte das empresas nas 
suas operações e na sua interação com outras partes interessadas”( Livro Verde, apresentado pela Comissão das 
Comunidades Europeias, intitulado “Promover um quadro europeu para a responsabilidade social das empresas, de 
18 de Julho de 2001(COM(2001) 336 final, p. 7).  
89 MARIA MIGUEL CARVALHO, Marcas coletivas…ob. cit., p. 228, sobre este tipo de marcas cita na nota 47, o 
Regulamento da Contrastaria constante do DL número 391/79, de 20 de Setembro, com as sucessivas alterações que 
lhe foram sendo introduzidas. Integrando as marcas de contraste nas marcas de certificação, cfr. PUPO CORREIA, 
ob. cit., p. 316. 
90 V. MARIA MIGUEL CARVALHO, últ. ob. cit., p. 228.  
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comunitários e na “marca de conformidade com as normas” portuguesas91. Esta última é a “( …) 

que tem por finalidade certificar que os produtos que a têm aposta correspondem às prescrições 

estabelecidas por normas portuguesas, europeias ou internacionais ou a especificações técnicas 

indicadas pelo (…) [ Instituto Português de Qualidade (IPQ) (artigo 1º , número 2 do DL número 

18/93, de 19 de Maio)92.  

Em Moçambique a qualidade é certificada pelo Instituto Nacional de Normalização e 

Qualidade (INNOQ), criado pelo Decreto número 2/93 de 24 de Março.     

 Nos termos do artigo 1º deste diploma legal, “O Instituto Nacional de Normalização e 

Qualidade (INNOQ) é uma instituição pública de âmbito nacional, responsável pela coordenação 

das atividades de Normalização, Metrologia, Certificação, e Gestão de Qualidade e é dotado de 

personalidade jurídica com autonomia administrativa”.      

 Por seu turno o artigo 4º dispõe:        

 1. “O INNQ tem por objeto impulsionar e coordenar a política nacional de qualidade 

através das atividades de Normalização, Metrologia, Certificação, e Gestão da Qualidade que 

visem o desenvolvimento da economia nacional.        

 2. Para execução do seu objetivo, são atribuições do INNOQ:  

a) Criar e promover o desenvolvimento de um sistema nacional de gestão da 

qualidade, de forma a integrar todas as componentes relevantes para a melhoria da qualidade de 

produtos, processos e serviços; 

b) 

d) 

e) Instituir marcas nacionais de conformidade com as normas homologadas e assegurar a 

respetiva gestão; 

f)  

g) 

h) Promover a recolha, tratamento e divulgação da informação relevante para 

desenvolvimento de um sistema nacional de gestão da qualidade e ajustar os regulamentos e 

                                                           
91 Lembre-se que estamos a usar a doutrina estrangeira para sustentar o nosso trabalho, uma vez que dentro de portas 
não temos nada elaborado sobre a matéria.   
92 V. MARIA MIGUEL CARVALHO, marcas coletivas…ob. cit., p. 229. 
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normas nacionais às diretivas emanadas pelos organismos regionais e internacionais em que o 

país esteja representado;  

i) 

j) Promover e desenvolver ações de formação no âmbito da Normalização, Meteorologia, 

Certificação e Gestão da Qualidade.         

 MARIA MIGUEL CARVALHO93 entende que as marcas de conformidade com as normas 

são também marcas de certificação94, defende este pensamento, com os seguintes argumentos: 

“Estamos perante um sinal distintivo de produtos (tal como em qualquer marca de certificação, 

distingue-se um produto por referência a determinadas características, que são atestadas por este 

sinal, de outros produtos do mesmo género que não têm essas características certificadas), titulado 

pelo Estado através de um Instituto Público-Instituto Português de Qualidade -IPQ, registado 

recorrendo à via nacional Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) ou à via internacional 

relativamente aos países onde é presumível que a marca venha a ser usada. O diploma legal 

referido prevê também o regulamento de uso da marca, onde é explicado que pode usar a marca 

quem for autorizado pelo IPQ, e aí são indicadas as obrigações dos utentes da marca (v. artigo 9º), 

de entre as quais destacamos a de se submeter a controlo (v. as als. b), c), g) e h) do artigo 9º e 

artigo 10º) e a proibição de ceder o uso da marca, sem a autorização do IPQ95.      

        “Já em relação ao rótulo ecológico 

(ecolabel ou marca de qualidade ecológica), temos bastantes dúvidas sobre a sua qualificação 

como marca de certificação”, afirma MARIA MIGUEL CARVALHO96 e apresenta a seguinte 

tese: “O sistema comunitário de atribuição de rótulos ecológicos foi instituído pelo Regulamento 

(CE) número 880/92 do Conselho, de 23 de Março de 1992, entretanto revogado pelo Regulamento 

(CE) número 1980/2000 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Julho de 2000 (RRE)97. 

O seu objetivo confessado no artigo 1º número 1, do RRE, “Consiste em promover produtos [e 

serviços] suscetíveis de contribuir para a redução de impactos ambientais negativos, por 

comparação com outros produtos do mesmo grupo, contribuindo deste  modo para a utilização 

eficiente dos recursos e para um elevado nível de proteção do ambiente. Para atingir esse objetivo, 

                                                           
93 Marcas coletivas…ob. cit., p. 229. 
94 Não nos opomos a este entendimento. 
95 MARIA MIGUEL CARVALHO, últ, ob. cit., p. 229. 
96 Idem., p. 229. 
97 Regulamento de atribuição do Rótulo Ecológico. 
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serão facultados aos consumidores desses produtos orientações e informações corretas, não 

enganadoras e assentes em bases científicas” 

A atribuição de um rótulo ecológico, como é referido por EMANUEL MONTELIONE, é 

o resultado de um processo de certificação que verifica a conformidade de um produto ou serviço 

com determinados requisitos ecológicos para a área merceológica a que o produto ou serviço 

pertence. 

Deste propósito do rótulo ecológico parece derivar a incerteza quanto à sua classificação 

jurídica. Na verdade, muitos autores associam-no às marcas de certificação, caracterizando-o como 

marca de garantia sui generis.    

Apesar do ponto comum-que consiste precisamente no facto de ambos certificarem 

determinadas características de um produto ou serviço-julgamos que são figuras distintas. Em 

primeiro lugar, distinguem-nas o facto de uma marca de certificação ser constituída validamente 

pelo seu registo junto da entidade competente para registar marcas (que no nosso caso, como é 

sabido, é o INPI), o que não acontece com o rótulo ecológico. Por outro lado, julgamos muito 

relevante o facto de o legislador comunitário- o mesmo que anteriormente aprovou uma Diretiva 

relativa a marca e que instituiu a marca comunitária pelo Regulamento de Marca Comunitária- 

RMC-ter, deliberadamente, adotado a expressão “rótulo ecológico” e não marca, parecendo querer 

indicar que não se trata de uma marca. Também a consideração dos interesses protegidos parece 

indicar o mesmo caminho: se o interesse dos consumidores impera na marca de certificação, o 

interesse primordial no rótulo ecológico é o interesse geral na tutela do ambiente. Julgamos por 

tudo isto, que marca de certificação e rótulo ecológico são figuras diferentes. O que não significa, 

porém, que elas não possam imiscuir-se. Julgamos que, (…) pode haver lugar à proteção do rótulo 

ecológico como a título de marca, desde que haja lugar ao seu registo como marca de certificação”.

            Apesar da brilhante 

tese da Professora da Universidade de Minho, que acabamos de apresentar, não vemos porque não 

aceitar o rótulo ecológico como uma marca de certificação, partindo do princípio que o mesmo é 

concedido como resultado de um processo de certificação. Uma marca (de certificação) não deixa 

de o ser, em virtude de não ser registada no órgão que administra a Propriedade Industrial, e no 

caso que nos ocupa, como bem disse a autora, nada impede que o rótulo seja registado como marca 

no INPI.        O facto de uma determinada 
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legislação não designar ipsis verbis  um sinal como “marca”, não nos deve induzir a todos, a ideia 

de que o referido sinal não é marca, porquanto, marca é todo e qualquer sinal distintivo de produtos 

ou serviços de uma pessoa em relação às outras.  Por outro lado, a tutela do ambiente, é 

do interesse geral, no qual estão inclusos os consumidores. A ressalva apresentada pela autora na 

parte final da sua tese nestes dizeres, “O que não significa, porém, que elas não possam imiscuir-

se. Julgamos que, (…) pode haver lugar à proteção do rótulo ecológico como a título de marca, 

desde que haja lugar ao seu registo como marca de certificação”, mostra que é difícil não 

considerar o rótulo ecológico como uma marca de certificação.      

      Nosso entendimento vai no sentido dos que 

consideram o rótulo ecológico como marca de certificação sui generis.     

      A nível internacional a marca coletiva, conheceu a 

sua regulamentação jurídica na Convenção da União de Paris para proteção da Propriedade 

Industrial CUP, que introduziu o artigo 7º bis na Conferência de Washigton de 1911, sendo 

estabelecido que os países da União se comprometem a admitir a registo e a proteger as marcas 

coletivas pertencentes a coletividades cuja existência não seja contrária à lei do país de origem, 

ainda que essas coletividades não possuam estabelecimento industrial ou comercial e reservando 

a cada país a consideração das condições particulares em que a marca coletiva será protegida. 

Consagra ainda a possibilidade de ser recusada a proteção se a marca for contrária ao interesse 

público e estabelece como impossibilidade de recusa de tutela do pedido por parte de qualquer 

coletividade cuja existência não contrarie a lei do país de origem pelo motivo de ela não se achar 

estabelecida no país em que a proteção é requerida ou de não se ter constituído nos termos da 

legislação desse país98.   Do citado artigo 7º bis pode concluir-se que a 

Convenção de Paris só se refere expressamente a marca coletiva não se referindo a marca de 

certificação, o que não significa ter a Convenção, vedado esse tipo de marcas99   

                                                           
98 Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, Marcas coletivas…ob. cit., pp. 232-133, no mesmo sentido v. CÉSAR 
BESSA MONTEIRO, Marcas de base…ob. cit., p. 342. 
99 V. CÉSAR BESSA MONTEIRO, Marcas de base…ob. cit., p. 342, v. também a este propósito, MARIA 
MIGUEL carvalho, últ.ob. cit., p. 232 nota 64,  escreve : “Repare-se que, no texto da CUP, não se faz referência 
expressa aos dois tipos de marcas coletivas. Aliás, no plano internacional a primeira referência expressa às marcas 
de certificação surge no artigo 2º (v) do Tratado de Viena, de 12 de Julho de 1973, relativo ao Registo Internacional 
de Marcas, a que Portugal, como a esmagadora maioria dos membros da Organização Mundial da Propriedade 
Intelectual, não está vinculado. Alertando para a escassa relevância deste Tratado, cfr. RITA LARGO GIL, Las 
Marcas de Garantia, Madrid, Editorial Civitas, S.A., 1993, p. 37., p. 27”.  
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O ADIPIC, considerado o tratado internacional mais relevante do século XX, no que 

concerne à Propriedade Intelectual, alarga a obrigação daquela norma (artigo 7º bis da CUP), aos 

membros da Organização Mundial do Comércio que não sejam simultaneamente membros da 

União de Paris e que, por isso, não seriam afetados pela mesma100.       

 Por outro lado, e dada a forte ligação entre marcas coletivas e nomes geográficos relevam 

também as disposições do ADPIC a propósito das indicações geográficas, v. artigos 22º e 23º do 

ADPIC101. No plano europeu, a Diretiva de Marcas 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 que 

harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, desde logo considerou no 

artigo 1º que se aplica a todas as marcas de produtos ou de serviços que tenham sido objeto de 

registo ou de pedido, como marca individual, marca coletiva ou de garantia ou de certificação. 

Verifica-se, deste modo, que a Diretiva claramente distingue além das marcas individuais, as 

marcas coletivas, por um lado, e as marcas de garantia ou certificação por outro102.    

          O número 4 do artigo 

4º de tal Diretiva, considera outrossim, que os Estados-Membros possam prever que o pedido de 

registo de uma marca seja recusado ou, tendo sido efetuado o registo, o mesmo possa ser anulado 

se:         - A marca for idêntica ou semelhante 

a uma marca coletiva anterior que tenha conferido um direito que haja expirado dentro de um prazo 

máximo de três anos antes da apresentação do pedido (alínea d), número 4).   

       - A marca for idêntica ou semelhante a uma 

marca de garantia ou certificação anterior, que tenha conferido um direito que haja cessado dentro 

de um prazo anterior à apresentação do pedido de registo e cuja duração é fixada pelo Estado-

Membro (alínea e) do número 4, do artigo 4)103.         

      O artigo 10º da Diretiva considera que “o uso da 

                                                           
100 Cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, Marcas coletivas…ob. cit., p. 233. 
101 Idem., p. 233. 
102 Cfr. CÉSAR BESSA MONTEIRO, ob. cit., p. 334., no mesmo sentido, v. MARIA MIGUEL CARVALHO, últ. 
ob. cit., p. 233, na nota 67 justificando a colocação no seu texto da frase “ A 1ª Diretiva de marcas não incluía entre 
os temas sujeitos a harmonização o que designa de “marcas coletivas ou “marcas de garantia ou de certificação” diz 
: “Transcrevemos a expressão usada no artigo 15º números 1 e 2 da DM, sublinha-se, no entanto, que certamente por 
lapso ( que se verifica pelo menos nas versões portuguesa, inglesa, francesa, espanhola, e italiana) na epígrafe do 
mencionado artigo a nomenclatura usada é diferente(“marcas coletivas, marcas de garantia e marcas de 
certificação”). Assim, julgamos que também na DM há lugar à considerações de marcas coletivas em sentido amplo 
abrangendo os dois tipos: marcas coletivas em sentido estrito e marcas de garantia ou de certificação”.  
103 Cfr, CÉSAR BESSA MONTEIRO, ob. cit., p. 343. 
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marca como consentimento do titular ou por qualquer pessoa habilitada a usar uma marca coletiva 

ou uma marca de garantia ou de certificação será considerado feito pelo seu titular”104.  

     Finalmente o artigo 15º da Diretiva estatui que os Estados-

Membros possam estipular que os sinais ou indicações utilizados no comércio para designar a 

origem geográfica dos produtos ou serviços possam constituir marcas coletivas ou marcas de 

garantia ou certificação105.    Apesar de haverem pontos de convergência entre a 

marca coletiva strictu sensu e a marca de certificação ou de garantia (tais como: a pluralidade de 

usuários, diferentes do titular da marca, facultados para utilizá-la ao mesmo tempo; a sujeição dos 

usuários à um leque de normas regulamentares relativas a aquisição, uso e perda do direito a marca; 

o tratamento jurídico no mesmo campo (marcas coletivas e marcas de certificação) segundo a 

sistemática de muitas legislações sobre marcas), caracterizada pela função certificadora de certas 

características comuns bem como de um certo e específico nível de qualidade quando apostas aos 

produtos ou serviços que a comportam106; há aspetos que nitidamente às diferenciam, os quais 

importa apresentar.           

 Mas antes é importante frisar que as marcas de certificação não indicam meras qualidades 

dos produtos e ou serviços, (função desempenhada pela esmagadora maioria das marcas), 

assinalam “outras qualidades” diferentes das comuns qualidades. Com elas os seus titulares 

procuram alcançar um universo de público-consumidor especial, mais exigente em matéria de 

qualidade, dai que os preços dos produtos e ou serviços cujas marcas são acompanhadas de um 

sinal de certificação, são relativamente altos face aos demais da mesma espécie.    

 Vejamos então as diferenças:         

 1.O uso da marca coletiva pressupõe a filiação do usuário à uma corporação ou associação. 

O uso da marca de certificação não é condicionado a filiação à uma entidade jurídica de índole 

associativa, pode ser usada por qualquer pessoa, desde que cumpra com os requisitos inseridos no 

regulamento de utilização da marca.         2. 

Quanto a função, a marca coletiva indica a origem empresarial dos produtos e ou serviços, 

enquanto a marca de certificação é indicadora de um certo nível de qualidade dos produtos ou 

serviços que a portam.         3. Na marca 

                                                           
104 Idem., p. 342. 
105 Idem., p. 342. 
106 Cfr. ASTRID UZCÁTEGUA, A Marca de Certificação…ob. cit., p. 3. 
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coletiva, é presente o princípio da especialidade o que não se verifica na marca de certificação107. 

          4. A marca coletiva é 

independente ou seja, vele por si só, ao passo que a marca de certificação é acessória, não vale 

isoladamente, mas quando aposta sobre uma outra, a principal a ser certificada.   

         A marca de certificação 

distingue-se ainda das denominações de origem. Segundo ALBERTO RIBEIRO DE 

ALMEIDA108, existem algumas coincidências do ponto de vista funcional e também, de carta 

maneira, conceitual. No entanto é possível delimitar algumas diferenças: a) as marcas de 

certificação, embora tenham um regime jurídico próprio, beneficiam-se do regime jurídico 

aplicável às marcas, o qual diverge do tratamento legal dado à denominação de origem; b) a marca 

de certificação protege, primeiramente, os interesses do consumidores 109 , enquanto  a 

denominação de origem, embora tutela estes, protege, em primeiro lugar, os interesses dos 

produtores; c) a denominação de origem abrange quase exclusivamente produtos agro-alimentares, 

entretanto, a marca de certificação pode ser aplicada a quaisquer produtos ou serviços; d) a 

denominação de origem é uma denominação geográfica ou tradicional, na marca de certificação 

existe liberdade de composição; e) os titulares da denominação de origem são os produtores 

residentes ou estabelecidos, de modo efetivo, na localidade, região ou território e pode ser 

indistintamente usada por aqueles que, na respetiva área, exploram qualquer ramo de produção 

característica; f) a marca de certificação é propriedade de uma única pessoa que não pode usá-la 

na certificação de produtos ou serviços próprios110.     Importa igualmente 

fazer referência às chamadas marcas de base111 que também as podemos considerar de “marcas 

principais”112. Não estão previstas no atual CPIM, mas no anterior (de 1999), vinham consagradas 

                                                           
107 V. ASTRID UZCÁTEGUA, A Marca de Certificação…ob. cit., p. 7. 
108 Citado por ASTRID UZCÁTEGUA, A Marca de Certificação…ob. cit., p. 7-8. 
109 Não cremos que a marca de certificação (só) proteja primeiramente o interesse dos consumidores ( isto 
normalmente acontecerá  se o seu titular for uma entidade administrativa- pública, sobre quem pode ser titular de 
uma marca de certificação,  v. ASTRID UZCÁTEGUA, A Marca de Certificação…ob. cit., p.3), caso seja um 
particular, este também, e naturalmente terá interesses económicos na certificação dos produtos ou serviços. 
Lembremo-nos que hoje, a marca desempenha uma função utilitária tanto para o seu titular como para o público-
consumidor.  
110 Sobre diferenças entre marca coletiva e marca de certificação v. tb., FERNANDEZ-NÓVOA, Derecho… ob. cit., 
pp. 60-62. 
111 V. Desenvolvidamente CÉSAR BESSA MONTEIRO, A Marca de Base…ob. cit., pp. 344-347. 
112 Principais, em relação as outras marcas da mesma empresa que podemos considerar secundárias ou filhas. 
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na alínea c) do número 1 do artigo 96º ai se previa Marca de base: identifica à origem comercial 

ou industrial de uma série de produtos ou serviços produzidos por uma empresa de atividades 

múltiplas ou por um grupo de empresas. E no número 3 do artigo 96º se estabelecia que: O direito 

ao registo da marca de base compete à empresa de atividades múltiplas ou ao grupo de empresas 

que a usam ou tem intenção de a usar nos seus produtos ou serviços.     

        Teoricamente, tratava-se de um sinal 

que identificava a origem comercial ou industrial de uma série de produtos ou serviços fornecidos 

por uma empresa de atividades múltiplas ou por um grupo de empresas, pelo que preenchia a 

indicada função de identificar a proveniência dos bens a que se destinava113.    

         Em Portugal, também foi suprimida 

a marca de base que vinha consagrada no artigo 173º e seguintes do CPI português de 1995114. 

CARLOS OLAVO115 afirma que: “A marca de base foi suprimida pelo atual Código, embora os 

direitos resultantes do respetivo registo se mantenham nos termos em que foram concedidos, de 

acordo com o artigo 12º, número 5, do Decreto-Lei número 36/2003”.    

    Dissertando sobre a marca de base na sua rica obra, COUTINHO 

DE ABREU116 escreveu: “(…) a marca de base só poderia “ser usada quando acompanhada de 

marca específica relativa a cada produto ou serviço” (artigo 179º ). Esta parelha marca de base/ 

marca especial faz lembrar uma outra, tradicional na doutrina: marca geral/ marca especial. A 

marca geral distingue todos os produtos de uma mesma empresa; a marca especial distingue 

produtos de determinado tipo (uma empresa de produtos de tipo variado pode ter uma marca geral 

e várias marcas especiais117. Contudo, não havia coincidência perfeita. A marca geral respeita a 

                                                           
113 V. Neste sentido CARLOS OLAVO, Propriedade…ob. cit., p. 79. 
114 Idem., p. 79, v. no mesmo sentido COUTINHO DE ABREU, Curso…ob. cit., pp. 368-369; AMÉRICO DA 
SILVA CARVALHO, Direito…ob. cit., pp. 104-105. 
115V.Últ, ob. cit., p. 79.  
116 Curso…ob. cit., p. 369. 
117 Idem., p. 369, cita na nota 40 a título de exemplo de autores tradicionais que faziam a dicotómica classificação de 
marca geral e marca especial, CASANOVA, MARIO, Impresa e azienda, UTET, Torino, 1974, p. 461, v. tb., no 
mesmo sentido MANGINI, VITO, IL Marchio…ob. cit., pp. 183-185, escreveu que a marca de base ostenta 
normalmente o nome social ou firma do empreendedor e é adotada para identificar todo o produto proveniente da 
sua empresa, ao passo que a marca especial visa contradistinguir um particular tipo de produto. Diz ainda que esta 
dupla aposição de contra signo é frequentemente usada pelas grandes empresas que se dedicam a produção ou ao 
comércio de diversas linhas de produto que podem ser homogéneos ou altamente diferenciados. Na nota 79 da p. 
184, o autor apresenta dois exemplos, o primeiro da General Elecrtics a qual fabrica muitos produtos, todos mais ou 
menos reconduzíveis ao uso na eletricidade ; o segundo exemplo é da empresa Hunt Foods, que fabrica produtos 
utilizando diversificadas técnicas e matéria-prima.       
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uma empresa que não tem de ser “ de atividades múltiplas ”- por exemplo, uma empresa que só 

produz alcatifas pode ter uma marca geral e marcas especiais para as alcatifas dos diversos tipos, 

uma empresa que só produz automóveis pode ter uma marca geral (v.g., “Renault” e marcas 

especiais para os diversos modelos (v.g., “Laguna”, “Megane”). Por outro lado, tem- se entendido 

que a marca especial pode ser usada desacompanhada da marca geral e vice-versa”.    

 Não sabemos porque motivos é que o novo CPIM não prevê a marca de base. No entanto, 

olhando para a realidade portuguesa, vimos que a manutenção da marca de base encontrou forte 

oposição na doutrina de tal sorte que OLIVEIRA ASCENÇÃO no Relatório final de atividades da 

Comissão de Acompanhamento do Código da Propriedade Industrial, RFDUL, 1997, p. 347, 

notava que se verificou que as previsões foram inoperantes porque o artigo 178º / 2 do CPI 

português determina que as previsões relativas ao uso da marca da empresa ou grupo de empresas, 

o que acarreta trabalhos e custos que os empresários não estão dispostos a afrontar. E acrescenta 

que “o problema de fundo está na possibilidade de criar um sinal distintivo dos produtos ou 

serviços que ultrapasse as limitações contantes do princípio da especialidade das marcas- e as 

despesas acarretariam a multiplicação dos registos…”118. Ainda em relação a problemática da 

marca de base, CÉSAR BESSA MONTEIRO119 escreveu: “ Não pode, igualmente, deixar de 

fazer-se uma referência ao disposto no número 2 do artigo 178º do Código da Propriedade 

Industrial e dizer-se, aliás com o devido respeito pelos seus autores, que talvez se justificasse a sua 

supressão ou pelo menos modificação. Na verdade, a citada disposição legal obriga as entidades 

que queiram registar a Marca de Base a inserirem nos seus estatutos as regras relativas ao direito 

de uso da marca, às condições em que deve ser usada e, igualmente, aos direitos e obrigações dos 

utilizadores no caso de contrafação. Ora, sabe-se que os grupos económicos já existem que 

eventualmente poderiam estar interessados no registo da Marca de Base, Têm capital social de 

milhões de contos e que, qualquer alteração aos seus pactos sociais, destinada a incluir o estatuído 

no referido número 2 do artigo 178º não deixaria de ter custos elevados, em despesas notariais e 

de registo, logo se conclui que a obrigatoriedade da inclusão no pacto social das disposições 

regulamentando a marca de base não deixa de ser um elemento dissuasor do seu registo.   

                                                           
118 Cfr. AMÉRICO DA SILAVA CARVALHO, Direito…ob. cit., pp.104-105, no mesmo sentido, COUTINHO DE 
ABREU, Curso…ob. cit., p. 369, nota 41. 
119 A Marca de Base…ob. cit., pp. 346-347. 
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        Aliás não nos parece que os estatutos 

de uma sociedade sejam o instrumento mais apropriado para se regulamentar o uso de qualquer 

direito privativo da propriedade industrial. Poder-se-ia contemplar um sistema em que existisse 

um regulamento aprovado pela empresa ou empresas que definisse as condições de uso da Marca 

de Base e direitos dos vários interessados, devendo tal regulamento ser registado no Instituto da 

Propriedade Industrial”.      Pensamos nós, que a marca de base há-de 

continuar a existir ainda que o CPIM não a preveja, seja porque motivos, vivemos numa época em 

que os agentes económicos têm diversificado cada vez mais a oferta dos seus produtos ou serviços, 

de modo a cobrir a maior parte das necessidades dos clientes que lhes aparecem. O princípio da 

especialidade continua em pleno vigor em relação às classes dos produtos e serviços, já não tanto 

assim quanto ao objeto social da empresa. Se a marca de base funciona como principal sinal do 

empresário, equivalente mais ou menos ao logotipo, não vemos qual seria a necessidade do 

estabelecimento de um regulamento de uso desse sinal, se o titular das marcas filhas é o mesmo, 

estas não são usadas como se de empresas autónomas se tratasse, exceto nos casos de grupo de 

empresas. Ainda que se cogite relativamente a marca de grupo, continuamos a pensar que o dito 

“regulamento de utilização da marca” não seria necessário, na medida em que podia se estabelecer 

nos contratos-acordos ou estatutos do “grupo” os aspetos relativos ao uso da marca de base, sem 

menosprezo da possibilidade desta ser matéria de deliberação dos órgãos de governação do grupo, 

a ser registada em atas.               
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RESUMO: 

A legislação brasileira que rege a dedutibilidade fiscal da transferência de tecnologia e do 
licenciamento de direitos de propriedade intelectual data da década de 1950 e se encontra 
claramente ultrapassada. Embora o papel do Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI) tenha sido alterado recentemente, as regras de dedutibilidade fiscal permaneceram 
as mesmas. Este artigo aponta as ineficiências e disfunções do sistema e convida à revisão 
das normas vigentes. 
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ABSTRACT: 

Brazilian Law on tax deductions for the transfer of technology and for intellectual 
property rights licensing dates back to the 1950s and is clearly outdated. Although the 
role played by the national Intellectual Property Office has recently changed, tax 
deductions remain the same. This paper points out the inefficiencies and dysfunctions of 
the system and calls for a review of the current rules. 
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RESUMEN: 

La ley brasileña sobre deducciones fiscales para la transferencia de tecnología y para la 
concesión de licencias de derechos de propiedad intelectual se remonta a los años 
cincuenta y está claramente obsoleta. Aunque el papel desempeñado por la oficina 
nacional de propiedad intelectual haya cambiado recientemente, las deducciones fiscales 
siguen siendo las mismas. Este artículo señala las ineficiencias y disfunciones del sistema 
y invita a una revisión de las normas vigentes. 

Palabras clave: Propiedad Intelectual. Transferencia de tecnología. Derecho Tributario. 
Análisis económico del Derecho. 

I – No qual se apresenta a questão 

No capítulo dedicado à tributação de sua obra clássica Economic Analysis of Law, 

Richard Posner chama a atenção para os efeitos indutivos e substitutivos dos tributos. 

Segundo o autor, “taxing an activity creates an incentive to substitute another activity 

that is taxed less heavily”.1 O fenômeno é conhecido pela literatura jurídica pátria, que se 

refere às chamadas finalidades extrafiscais ou regulatórias dos tributos.2 

Alimentada por considerações de análise econômica do direito, a presente nota 

almeja apresentar e instigar o debate em torno da legislação que rege a dedutibilidade do 

Imposto de Renda e a remessa ao exterior de royalties decorrentes do licenciamento de 

direitos de Propriedade Industrial. Conforme será exposto, há indícios de que as normas 

atualmente em vigor estejam ultrapassadas, no sentido de que já não se coadunariam com 

a atual realidade tecnológica e às necessidades do país. Esse descompasso seria devido à 

ausência de atualização dos limites máximos de dedutibilidade fiscal decorrentes desses 

contratos, de modo que os percentuais estabelecidos na década de 1950 continuam sendo 

aplicados até hoje.  

                                                           
1 POSNER, Richard A. Economic Analysis of Law. 8th edition. New York: Wolters Kluwer Law & 
Business, 2011. P. 653. 
2 Luciano Amaro, por exemplo, aduz que “segundo o objetivo visado pela lei de incidência seja (a) prover 
de recursos a entidade arrecadadora ou (b) induzir comportamentos, diz-se que os tributos têm finalidade 
arrecadatória (ou fiscal) ou finalidade regulatória (ou extrafiscal)”. Cf. AMARO, Luciano. Direito 
Tributário Brasileiro. 17ª edição. São Paulo: Saraiva, 2011. P. 110. Grifos do original. 



NOTA SOBRE A DEFASAGEM DA TRIBUTAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO BRASIL 
E-ISSN 2316-8080 

55 
 

PIDCC, Aracaju/Se, Ano VIII, Volume 13 nº 01, p.053 a 063 Fev/2019 | www.pidcc.com.br 

No centro da questão, encontra-se o Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

(INPI), autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços, a quem compete, dentre outras incumbências, a averbação de contratos de 

transferência de tecnologia, tais como o licenciamento de patentes, e. g. Historicamente, 

ao exercer esse múnus, o instituto adotou uma postura restritiva à livre pactuação de 

royalties, conforme será detalhado adiante. 

Em abril de 2017, o INPI sinalizou que passaria a exercer um controle mais brando 

a partir da entrada em vigor, em julho do mesmo ano, de uma nova Instrução Normativa 

para regulamentar os procedimentos administrativos de averbação de contratos (IN no. 

70/2017).3 A autarquia consignou que a legislação pertinente permaneceria em vigor, de 

modo que o instituto estaria apenas se despindo de suas funções de fiscalização e 

repassando o encargo para a Receita Federal. 

Seja como for, a nova instrução normativa torna a ocasião propícia ao reexame 

crítico das recônditas regras de remessa e de dedutibilidade do pagamento de royalties 

pelo uso de direitos de Propriedade Industrial, as quais deixam transparecer problemática 

defasagem. 

II – No qual se trata do INPI e de suas competências 

O INPI foi criado pela Lei no. 5.648 de 1970, durante o governo Médici, para 

substituir o antigo Departamento Nacional da Propriedade Industrial (DNPI). No contexto 

nacionalista do Regime Militar, esperava-se da nova autarquia que ela contribuísse com 

os esforços em prol do desenvolvimento nacional, particularmente no que diz respeito à 

transferência de tecnologia estrangeira para o Brasil. 

Vigia na época o Código da Propriedade Industrial de 1945 (Decreto-Lei nº. 7.903 

de 1945 – CPI/45), substituído no ano seguinte pelo Código da Propriedade Industrial de 

1971 (Lei nº. 5.772 de 1971 – CPI/71). O CPI/45 estabelecia que competia ao DNPI 

anotar licenças para a exploração de inventos privilegiados a fim de que elas produzissem 

efeitos perante terceiros. O CPI/71, a seu turno, manteve essa competência para o recém-

                                                           
3 V. “Cerimônia com presidente Temer marca assinatura de acordo com ANVISA e anúncio da nova IN de 
contratos”. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/noticias/cerimonia-com-presidente-temer-marca-
assinatura-de-acordo-com-anvisa-e-anuncio-da-nova-in-de-contratos. Acesso em 07.07.2017. 

http://www.inpi.gov.br/noticias/cerimonia-com-presidente-temer-marca-assinatura-de-acordo-com-anvisa-e-anuncio-da-nova-in-de-contratos
http://www.inpi.gov.br/noticias/cerimonia-com-presidente-temer-marca-assinatura-de-acordo-com-anvisa-e-anuncio-da-nova-in-de-contratos
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criado INPI, incluindo o fornecimento de tecnologias não patenteadas (art. 126), mas 

passou a fixar algumas restrições à autonomia privada para a negociação desses direitos. 

Assim, no que diz respeito à temática deste artigo, importa destacar que o §1°, do art. 90, 

do CPI/71 determinava que a remuneração pela licença de patentes deveria ser “fixada 

com observância da legislação vigente e das normas baixadas pelas autoridades 

monetárias e cambiais”. 

Em linha com essas disposições, o art. 2º, parágrafo único, da citada lei de criação 

do INPI estabelecia que 

 
“o Instituto adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico do País, 

medidas capazes de acelerar e regular a transferência de técnologia e de estabelecer 
melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhe ainda 
pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura ratificação ou denúncia de 
convenções, tratados, convênio e acôrdos sôbre propriedade industrial” (grifou-se). 

 

Destarte, ao exercer o seu múnus de averbar os contratos de transferência de 

tecnologia, o INPI, no intuito de cumprir o aludido preceito legal, intervinha na autonomia 

das partes com o fito de assegurar as melhores condições comerciais aos licenciados 

nacionais de tecnologia estrangeira. 

Afora as questões negociais do fornecimento de tecnologia, a Lei n°. 4.131 de 

1962, a famosa “lei de remessa de lucros” do presidente deposto João Goulart, proibia 

ainda a remessa de royalties ao exterior que tivesse por base contratos nos quais as partes 

fizessem parte do mesmo grupo econômico, tal como entre matriz e filial ou entre 

controladora estrangeira e controlada nacional. Segundo o artigo 14, caput, da lei, 

 
“não serão permitidas remessas para pagamentos de ‘royalties’, pelo uso de 

patentes de invenção e de marcas de indústria ou de comércio, entre filial ou subsidiária 
de empresa estabelecida no Brasil e sua matriz com sede no exterior ou quando a maioria 
do capital da empresa no Brasil, pertença ao aos titulares do recebimento dos ‘royalties’ 
no estrangeiro”. 

 

No âmbito tributário, a Lei n° 4.506 de 1964, que regulamenta o Imposto de 

Renda, estabelecia na alínea b, do parágrafo único, do art. 52 e no item 2, da alínea e, do 
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parágrafo único, do art. 71, que as despesas com o pagamento de royalties remetidos ao 

exterior para o licenciamento de patentes ou para o fornecimento de tecnologia não-

patenteada (contrato de know-how, v.g.) não eram dedutíveis do Imposto de Renda se as 

partes no contrato integrassem o mesmo grupo econômico. Acaso as partes não fossem 

relacionadas entre si, o item 2, da alínea f, do parágrafo único, do art. 71, da lei, 

estabelecia que não seriam dedutíveis os royalties firmados além dos limites máximos 

fixados “periodicamente” pelo Ministério da Fazenda.4 

Esse cenário de demasiadas restrições começará a mudar a partir dos anos 1990. 

De fato, como parte das reformas de abertura e liberalização da economia brasileira que 

marcaram esse período, a Lei nº 8.383 de 1991, em seu art. 50, autorizou tanto a remessa 

ao exterior quanto a dedução do pagamento de royalties do Imposto de Renda para os 

contratos nos quais houvesse relação de controle entre a parte nacional e a estrangeira. 

Persistiu, contudo, a limitação para o caso de contrato firmado entre filial brasileira e 

matriz estrangeira. 

De outro lado, foi promulgada em 1996 uma nova Lei da Propriedade Industrial 

(Lei no. 9.279 de 1996 – LPI), que revogou o CPI de 1971 com o fito de adequar a 

legislação nacional ao Acordo TRIPS,5 que constitui um dos anexos do tratado 

internacional que deu origem à Organização Mundial do Comércio (OMC), voltado 

exclusivamente à uniformização das normas que cuidam da proteção da Propriedade 

Intelectual nos países membros. A LPI manteve a competência do INPI para averbar 

contratos de licenciamento de patentes (art. 62) e de transferência de tecnologia (art. 211), 

mas, em linha com a nova realidade da economia nacional, reduziu o escopo de atuação 

do INPI ao alterar a redação do art. 2º, da Lei no. 5.648 de 1970, para suprimir as 

incumbências da autarquia de se imiscuir nos negócios privados para assegurar as 

“melhores condições” comerciais às partes nacionais. 

Apontando essa mudança de paradigma, Gabriel Leonardos anota que: 

 

                                                           
4 Conforme veremos na seção seguinte, os limites máximos de dedutibilidade não são atualizados 
“periodicamente”, de modo que os percentuais estabelecidos na década de 1950 continuam sendo aplicados 
até hoje. 
5 Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS, na 
sigla em inglês). 
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Se, no passado (entre 1970 e até fins da década de 1980), podia ser dito que o 
verdadeiro papel do INPI era dificultar ou impedir a aquisição de tecnologia do exterior, 
a partir de 1990 e principalmente nas últimas duas décadas, em que pese tenham sido 
mantidos os procedimentos burocráticos, a rigor o INPI deixou de ser um entrave real às 
empresas brasileiras e, em grande parte, as exigências formuladas pela autarquia nos 
processos de aprovação dos contratos passaram a se restringir a formalidades, 
normalmente superáveis pelas partes com a apresentação de um simples aditivo 
contratual.6 

 

Persistiram algumas interpretações restritivas do INPI e a regulamentação fiscal 

da dedutibilidade do pagamento de royalties continuou ultrapassada, conforme se passa 

a expor. 

III – Da prática do INPI até 2017 e da Portaria MF n. 436 de 1958 em especial  

De acordo com a legislação citada, depreende-se que contratos de transferência 

de tecnologia devem ser averbados perante o INPI sempre que as partes desejarem a 

obtenção de três efeitos básicos: (a) a possibilidade de remeter royalties ao exterior, uma 

vez que, sem a averbação, a remessa será recusada pelo Banco Central; (b) a 

dedutibilidade fiscal, dentro dos limites legais, dos valores pagos a título de royalties do 

Imposto de Renda; e, por fim, (c) a produção dos efeitos do contrato perante terceiros. 

Por esses motivos, embora seja uma medida facultativa, a averbação desses contratos no 

INPI é assaz recorrente. 

A partir da legislação vista anteriormente, o INPI realizava uma análise das 

disposições financeiras dos contratos apresentados para averbação no intuito de fiscalizar 

a aplicação das normas tributárias pertinentes. Além de impor algumas restrições com 

base em seus entendimentos consolidados,7 o INPI, resumidamente no que interessa ao 

                                                           
6 LEONARDOS, Gabriel. O recente leading case do STJ a respeito da atuação do INPI na análise dos 
contratos de transferência de tecnologia. In: Revista da ABPI n. 146, Jan/Fev 2017. P. 26. Grifos do 
original. 
7 Exemplificativamente: o INPI entende que se houver o licenciamento de uma tecnologia juntamente com 
o licenciamento de uma marca relacionada com a mesma tecnologia, não poderia haver pagamento de 
royalties pela marca, uma vez que esta já estaria englobada pela licença da tecnologia. Esse entendimento 
carece de razão, porquanto trata-se de direitos de natureza e uso diversos, o que justifica a remuneração 
apartada. 
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objeto deste artigo, aplicava os seguintes critérios relativamente ao pagamento de 

royalties e à dedutibilidade fiscal: 

a) Contrato firmado entre empresas nacionais: livre pactuação dos royalties, 

percentual de dedução limitado pela Lei; 

b) Contrato firmado entre empresa nacional e parte estrangeira não relacionadas 

entre si: livre pactuação dos royalties, percentual de dedução limitado pela Lei; 

e 

c) Contrato firmado entre empresa nacional controlada e empresa estrangeira que 

exerça controle societário sobre a parte brasileira: o valor dos royalties a serem 

pactuados não poderia exceder os percentuais máximos de dedução permitidos 

pela Lei. 

Em primeiro lugar, percebe-se que há uma questionável limitação dos valores que 

podem ser fixados a título de royalties nos contratos entre partes relacionadas, além da já 

citada proibição total da remessa entre filial nacional e matriz estrangeira. Uma 

fundamentação racional para essa limitação deveria partir de estudos que levassem em 

consideração a tributação diferenciada entre a remessa de royalties e a remessa de lucros 

ao exterior, de modo a evidenciar o porquê da escolha política pela limitação e quais 

seriam os seus objetivos, sejam eles políticos ou econômicos. Seria necessária uma 

avaliação dos efeitos dessa limitação, a fim de constatar se ela é producente, no sentido 

de atingir os seus objetivos pretendidos, ou não. 

Partindo-se do pressuposto meramente argumentativo de que um dos objetivos da 

limitação fosse incentivar investimentos no país, uma análise econômica dessa questão 

deveria examinar se a limitação efetivamente induziria investimentos das multinacionais 

no Brasil, na medida em que o dinheiro que não pudesse ser pago e remetido ao exterior 

como royalty teoricamente ficaria no território nacional e seria aplicado em outra 

atividade; ou se, na verdade, os numerários acabam sendo enviados ao exterior de 

qualquer forma, sob outra rubrica.  Seria possível verificar se a tributação dessa rubrica 

alternativa importaria em ganhos ou perdas de receita pelo poder arrecadador, o que 

permitiria analisar a eficiência econômica da opção política pela limitação dos 

pagamentos. 
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Embora a limitação do pagamento de royalties entre partes relacionadas instigue 

um debate deveras interessante, podendo ensejar um estudo auspicioso de análise 

econômica do direito, o maior gargalo da legislação de transferência de tecnologia, 

entretanto, reside alhures. Trata-se da fonte utilizada pelo INPI para definir os percentuais 

máximos de remessa e de dedutibilidade: a Portaria do Ministério da Fazenda nº. 436 de 

1958, expedida durante o governo Juscelino Kubitschek. 

Surpreendentemente, a referida portaria, conquanto date da década de 1950, é 

empregada ainda hoje para estabelecer os limites máximos de dedução de royalties nos 

contratos de transferência de tecnologia. Essa portaria somente foi atualizada três vezes, 

em 1959, 1970 e 1994, e em todas as ocasiões apenas para a inclusão novos itens 

tecnológicos na tabela, sem que tenha havido alterações nos demais. De resto, portanto, 

ela continua em vigor com a mesma redação e os mesmos percentuais originais. 

A antiguidade da norma cria algumas disfunções na sua aplicação. Em primeiro 

plano, o problema mais fácil de observar é o esperado embaraço que perpassa as tentativas 

de se enquadrar as novas tecnologias no estrito rol fixado no final dos anos 1950. Embora 

a portaria trate expressamente de “pastas dentifrícias” e de “sabonetes populares”, ela 

resta silente no que diz respeito à fibra ótica ou aos microchips. Seriam essas tecnologias 

“material elétrico” (que é uma das categorias contempladas)? Ou deveria haver uma 

categoria específica para informática? Tais servem como exemplos da necessidade de se 

atualizar a listagem, de modo que ela passe a abranger especificamente as novas 

tecnologias e as indústrias que surgiram ao longo dos últimos sessenta anos. Um resultado 

possível é que, desta forma, a tarefa de subsunção à norma se tornaria menos ambígua 

para os operadores do direito. 

Além das dificuldades com a subsunção de novas tecnologias, outro desafio que 

a portaria oferece, mais ligado à análise econômica do direito, está relacionado aos 

incentivos colocados pela norma. Os limites máximos de dedução fiscal estabelecidos 

pela Portaria no. 436/58 variam de 1% a 5%, a depender do setor. A teoria das normas 

tributárias indutoras8 nos leva a concluir que as tecnologias contempladas pelo Estado 

                                                           
8 Segundo Schoueri, as normas de intervenção por indução são caracterizadas pelo fato de “serem normas 
dispositivas. O agente econômico não se vê sem alternativas; ao contrário, recebe ele estímulos e 
desestímulos que, atuando no campo de sua formação de vontade, levam-no a se decidir pelo caminho 
proposto pelo legislador”. Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção 
econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2005. P. 43-44. 
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com um percentual de dedução maior recebem, pela lógica, um incentivo maior do que 

as demais para se desenvolver. A maior dedução fiscal permite um retorno maior aos 

investimentos nessas áreas, o que teoricamente estimula a alocação preferencial de 

recursos nelas. Supõe-se, portanto, a existência de um interesse maior do Estado e da 

sociedade no desenvolvimento tecnológico das indústrias cuja dedutibilidade fiscal seja 

mais elevada e vice-versa. 

Muito embora não seja possível atestar que a maior ou a menor dedutibilidade 

seja o fator ou mesmo um dos fatores determinantes levados em consideração pelos 

investidores para eleger o objeto de suas empreitadas, não se pode negar que a lista de 

tecnologias elaborada em 1958 e os seus respectivos percentuais máximos de dedução 

fiscal são um reflexo das necessidades e dos interesses daquela época. A distribuição dos 

percentuais de dedução entre as indústrias enumeradas pela Portaria no. 436/58 reflete as 

prioridades daquele momento histórico, não se podendo partir da premissa de que elas se 

mantiveram inalteradas nos últimos sessenta anos. 

Alguns pares de exemplos ajudam a ilustrar a situação. Nos termos da Portaria no. 

436/58, equipamentos e aparelhos de “telegrafia e sinalização” recebem o benefício da 

dedução máxima de 5%, enquanto, de outro lado, produtos químicos e farmacêuticos 

autorizam uma dedução de até 4%. Em outra comparação possível, equipamentos para a 

“construção de estradas” são dedutíveis em até 5%, ao passo que “máquinas e aparelhos 

de escritório” ou ainda “aparelhos destinados a fins científicos” permitem uma dedução 

máxima de apenas 3%. Indaga-se: um computador seria uma “máquina ou aparelho de 

escritório”? Equipamentos para a construção de estradas merecem maior relevo e 

estímulo do que “aparelhos destinados a fins científicos”?  

Uma vez que a análise econômica depurada de cada uma das situações e 

conjecturas possíveis foge do escopo meramente provocativo deste trabalho, não 

podemos descartar inteiramente a hipótese de que talvez os percentuais ou alguns dos 

percentuais fixados acima ainda façam sentido atualmente. No entanto, essa suposição 

afigura-se contra-intuitiva, dado que já se passaram cinco décadas desde a edição da 

portaria, nas quais a sociedade e a economia brasileiras passaram por incontáveis 

transformações. Parece que não seria o caso de se furtar a um reexame das tecnologias e 

porcentagens estabelecidas. 
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Embora não se trate de transferência de tecnologia e, portanto, escape um pouco 

do objeto desta breve nota, cumpre noticiar que, além das tecnologias industriais, a 

Portaria no. 436/58 estabelece ainda um limite de 1% para a dedutibilidade de royalties 

pagos pelo licenciamento de marca registrada. Assim como no caso da transferência de 

tecnologia, um estudo dessa opção legislativa à luz da dinâmica da economia 

contemporânea seria relevante para se verificar a racionalidade e a eficiência da fixação 

do percentual de dedutibilidade para marcas no mínimo de 1%. Isto porque a marca 

poderá constituir o principal ativo de um negócio, o que justificaria uma maior dedução 

para o investidor que a licenciou para alavancar seu empreendimento comercial. 

IV – Sobre a IN no. 70/2017 do INPI e Conclusão 

Em 11 de abril de 2017, com o estabelecimento da Instrução Normativa no. 70, 

que trouxe um novo regulamento dos procedimentos para a averbação de contratos, o 

INPI sinalizou que passaria a exercer um controle mais brando dos contratos de 

transferência de tecnologia. Ao anunciar a referida IN, que entrou em vigor em julho do 

mesmo ano, a autarquia noticiou que 

 
“(...) a ação do INPI será apenas o registro ou averbação dos contratos, o que 

significa que o Instituto deixará de avaliar a legislação fiscal/tributária e a de controle de 
capital estrangeiro no país. Caso haja suspeita de irregularidade, elas serão analisadas 
posteriormente pelas autoridades competentes, com o suporte técnico do INPI”.9 

 

A autarquia consignou que, a despeito de ter deixado de controlar a fixação de 

royalties e a dedutibilidade fiscal, a legislação pertinente permanece em vigor, de modo 

que o instituto estaria apenas se despindo de suas funções de fiscalização, repassando-as 

para a Receita Federal. 

Embora reste uma incógnita acerca de como será realizado o controle dessas 

questões daqui em diante com a retração da atuação do INPI, pôde-se constatar que a 

legislação em vigor carece de reformas que visem à atualização dos parâmetros de 

                                                           
9 “Cerimônia com presidente Temer marca assinatura de acordo com ANVISA e anúncio da nova IN de 
contratos”. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/noticias/cerimonia-com-presidente-temer-marca-
assinatura-de-acordo-com-anvisa-e-anuncio-da-nova-in-de-contratos. Acesso em 07.07.2017. 

http://www.inpi.gov.br/noticias/cerimonia-com-presidente-temer-marca-assinatura-de-acordo-com-anvisa-e-anuncio-da-nova-in-de-contratos
http://www.inpi.gov.br/noticias/cerimonia-com-presidente-temer-marca-assinatura-de-acordo-com-anvisa-e-anuncio-da-nova-in-de-contratos
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dedução fiscal e de pagamento de royalties pela transferência de tecnologia. É preciso 

reexaminar a enumeração das tecnologias e a distribuição dos limites de dedução entre 

elas estabelecidos em 1958, a fim de que o quadro de incentivos estruturado por eles passe 

a refletir as necessidades e interesses atuais do país e não mais as vetustas prioridades do 

governo JK no final dos anos 1950. Faz-se necessário ainda um estudo para averiguar se 

a limitação da remessa de royalties ao exterior, aplicada aos contratos nos quais haja 

relação societária entre as partes, justifica-se economicamente. Em outras palavras, quer-

se pensar se a limitação induziria o investimento de multinacionais no país (supondo-se 

ser este o objetivo da medida) ou se, na verdade, essa premissa encontra-se equivocada e 

a limitação deveria ser desfeita. 
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A legislação brasileira que rege a dedutibilidade fiscal da transferência de tecnologia e do 
licenciamento de direitos de propriedade intelectual data da década de 1950 e se encontra 
claramente ultrapassada. Embora o papel do Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI) tenha sido alterado recentemente, as regras de dedutibilidade fiscal permaneceram 
as mesmas. Este artigo aponta as ineficiências e disfunções do sistema e convida à revisão 
das normas vigentes. 
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ABSTRACT: 

Brazilian Law on tax deductions for the transfer of technology and for intellectual 
property rights licensing dates back to the 1950s and is clearly outdated. Although the 
role played by the national Intellectual Property Office has recently changed, tax 
deductions remain the same. This paper points out the inefficiencies and dysfunctions of 
the system and calls for a review of the current rules. 
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RESUMEN: 

La ley brasileña sobre deducciones fiscales para la transferencia de tecnología y para la 
concesión de licencias de derechos de propiedad intelectual se remonta a los años 
cincuenta y está claramente obsoleta. Aunque el papel desempeñado por la oficina 
nacional de propiedad intelectual haya cambiado recientemente, las deducciones fiscales 
siguen siendo las mismas. Este artículo señala las ineficiencias y disfunciones del sistema 
y invita a una revisión de las normas vigentes. 

Palabras clave: Propiedad Intelectual. Transferencia de tecnología. Derecho Tributario. 
Análisis económico del Derecho. 

I – No qual se apresenta a questão 

No capítulo dedicado à tributação de sua obra clássica Economic Analysis of Law, 

Richard Posner chama a atenção para os efeitos indutivos e substitutivos dos tributos. 

Segundo o autor, “taxing an activity creates an incentive to substitute another activity 

that is taxed less heavily”.1 O fenômeno é conhecido pela literatura jurídica pátria, que se 

refere às chamadas finalidades extrafiscais ou regulatórias dos tributos.2 

Alimentada por considerações de análise econômica do direito, a presente nota 

almeja apresentar e instigar o debate em torno da legislação que rege a dedutibilidade do 

Imposto de Renda e a remessa ao exterior de royalties decorrentes do licenciamento de 

direitos de Propriedade Industrial. Conforme será exposto, há indícios de que as normas 

atualmente em vigor estejam ultrapassadas, no sentido de que já não se coadunariam com 

a atual realidade tecnológica e às necessidades do país. Esse descompasso seria devido à 

ausência de atualização dos limites máximos de dedutibilidade fiscal decorrentes desses 

contratos, de modo que os percentuais estabelecidos na década de 1950 continuam sendo 

aplicados até hoje.  

                                                           
1 POSNER, Richard A. Economic Analysis of Law. 8th edition. New York: Wolters Kluwer Law & 
Business, 2011. P. 653. 
2 Luciano Amaro, por exemplo, aduz que “segundo o objetivo visado pela lei de incidência seja (a) prover 
de recursos a entidade arrecadadora ou (b) induzir comportamentos, diz-se que os tributos têm finalidade 
arrecadatória (ou fiscal) ou finalidade regulatória (ou extrafiscal)”. Cf. AMARO, Luciano. Direito 
Tributário Brasileiro. 17ª edição. São Paulo: Saraiva, 2011. P. 110. Grifos do original. 
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No centro da questão, encontra-se o Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

(INPI), autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços, a quem compete, dentre outras incumbências, a averbação de contratos de 

transferência de tecnologia, tais como o licenciamento de patentes, e. g. Historicamente, 

ao exercer esse múnus, o instituto adotou uma postura restritiva à livre pactuação de 

royalties, conforme será detalhado adiante. 

Em abril de 2017, o INPI sinalizou que passaria a exercer um controle mais brando 

a partir da entrada em vigor, em julho do mesmo ano, de uma nova Instrução Normativa 

para regulamentar os procedimentos administrativos de averbação de contratos (IN no. 

70/2017).3 A autarquia consignou que a legislação pertinente permaneceria em vigor, de 

modo que o instituto estaria apenas se despindo de suas funções de fiscalização e 

repassando o encargo para a Receita Federal. 

Seja como for, a nova instrução normativa torna a ocasião propícia ao reexame 

crítico das recônditas regras de remessa e de dedutibilidade do pagamento de royalties 

pelo uso de direitos de Propriedade Industrial, as quais deixam transparecer problemática 

defasagem. 

II – No qual se trata do INPI e de suas competências 

O INPI foi criado pela Lei no. 5.648 de 1970, durante o governo Médici, para 

substituir o antigo Departamento Nacional da Propriedade Industrial (DNPI). No contexto 

nacionalista do Regime Militar, esperava-se da nova autarquia que ela contribuísse com 

os esforços em prol do desenvolvimento nacional, particularmente no que diz respeito à 

transferência de tecnologia estrangeira para o Brasil. 

Vigia na época o Código da Propriedade Industrial de 1945 (Decreto-Lei nº. 7.903 

de 1945 – CPI/45), substituído no ano seguinte pelo Código da Propriedade Industrial de 

1971 (Lei nº. 5.772 de 1971 – CPI/71). O CPI/45 estabelecia que competia ao DNPI 

anotar licenças para a exploração de inventos privilegiados a fim de que elas produzissem 

efeitos perante terceiros. O CPI/71, a seu turno, manteve essa competência para o recém-

                                                           
3 V. “Cerimônia com presidente Temer marca assinatura de acordo com ANVISA e anúncio da nova IN de 
contratos”. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/noticias/cerimonia-com-presidente-temer-marca-
assinatura-de-acordo-com-anvisa-e-anuncio-da-nova-in-de-contratos. Acesso em 07.07.2017. 

http://www.inpi.gov.br/noticias/cerimonia-com-presidente-temer-marca-assinatura-de-acordo-com-anvisa-e-anuncio-da-nova-in-de-contratos
http://www.inpi.gov.br/noticias/cerimonia-com-presidente-temer-marca-assinatura-de-acordo-com-anvisa-e-anuncio-da-nova-in-de-contratos
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criado INPI, incluindo o fornecimento de tecnologias não patenteadas (art. 126), mas 

passou a fixar algumas restrições à autonomia privada para a negociação desses direitos. 

Assim, no que diz respeito à temática deste artigo, importa destacar que o §1°, do art. 90, 

do CPI/71 determinava que a remuneração pela licença de patentes deveria ser “fixada 

com observância da legislação vigente e das normas baixadas pelas autoridades 

monetárias e cambiais”. 

Em linha com essas disposições, o art. 2º, parágrafo único, da citada lei de criação 

do INPI estabelecia que 

 
“o Instituto adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico do País, 

medidas capazes de acelerar e regular a transferência de técnologia e de estabelecer 
melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhe ainda 
pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura ratificação ou denúncia de 
convenções, tratados, convênio e acôrdos sôbre propriedade industrial” (grifou-se). 

 

Destarte, ao exercer o seu múnus de averbar os contratos de transferência de 

tecnologia, o INPI, no intuito de cumprir o aludido preceito legal, intervinha na autonomia 

das partes com o fito de assegurar as melhores condições comerciais aos licenciados 

nacionais de tecnologia estrangeira. 

Afora as questões negociais do fornecimento de tecnologia, a Lei n°. 4.131 de 

1962, a famosa “lei de remessa de lucros” do presidente deposto João Goulart, proibia 

ainda a remessa de royalties ao exterior que tivesse por base contratos nos quais as partes 

fizessem parte do mesmo grupo econômico, tal como entre matriz e filial ou entre 

controladora estrangeira e controlada nacional. Segundo o artigo 14, caput, da lei, 

 
“não serão permitidas remessas para pagamentos de ‘royalties’, pelo uso de 

patentes de invenção e de marcas de indústria ou de comércio, entre filial ou subsidiária 
de empresa estabelecida no Brasil e sua matriz com sede no exterior ou quando a maioria 
do capital da empresa no Brasil, pertença ao aos titulares do recebimento dos ‘royalties’ 
no estrangeiro”. 

 

No âmbito tributário, a Lei n° 4.506 de 1964, que regulamenta o Imposto de 

Renda, estabelecia na alínea b, do parágrafo único, do art. 52 e no item 2, da alínea e, do 
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parágrafo único, do art. 71, que as despesas com o pagamento de royalties remetidos ao 

exterior para o licenciamento de patentes ou para o fornecimento de tecnologia não-

patenteada (contrato de know-how, v.g.) não eram dedutíveis do Imposto de Renda se as 

partes no contrato integrassem o mesmo grupo econômico. Acaso as partes não fossem 

relacionadas entre si, o item 2, da alínea f, do parágrafo único, do art. 71, da lei, 

estabelecia que não seriam dedutíveis os royalties firmados além dos limites máximos 

fixados “periodicamente” pelo Ministério da Fazenda.4 

Esse cenário de demasiadas restrições começará a mudar a partir dos anos 1990. 

De fato, como parte das reformas de abertura e liberalização da economia brasileira que 

marcaram esse período, a Lei nº 8.383 de 1991, em seu art. 50, autorizou tanto a remessa 

ao exterior quanto a dedução do pagamento de royalties do Imposto de Renda para os 

contratos nos quais houvesse relação de controle entre a parte nacional e a estrangeira. 

Persistiu, contudo, a limitação para o caso de contrato firmado entre filial brasileira e 

matriz estrangeira. 

De outro lado, foi promulgada em 1996 uma nova Lei da Propriedade Industrial 

(Lei no. 9.279 de 1996 – LPI), que revogou o CPI de 1971 com o fito de adequar a 

legislação nacional ao Acordo TRIPS,5 que constitui um dos anexos do tratado 

internacional que deu origem à Organização Mundial do Comércio (OMC), voltado 

exclusivamente à uniformização das normas que cuidam da proteção da Propriedade 

Intelectual nos países membros. A LPI manteve a competência do INPI para averbar 

contratos de licenciamento de patentes (art. 62) e de transferência de tecnologia (art. 211), 

mas, em linha com a nova realidade da economia nacional, reduziu o escopo de atuação 

do INPI ao alterar a redação do art. 2º, da Lei no. 5.648 de 1970, para suprimir as 

incumbências da autarquia de se imiscuir nos negócios privados para assegurar as 

“melhores condições” comerciais às partes nacionais. 

Apontando essa mudança de paradigma, Gabriel Leonardos anota que: 

 

                                                           
4 Conforme veremos na seção seguinte, os limites máximos de dedutibilidade não são atualizados 
“periodicamente”, de modo que os percentuais estabelecidos na década de 1950 continuam sendo aplicados 
até hoje. 
5 Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS, na 
sigla em inglês). 
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Se, no passado (entre 1970 e até fins da década de 1980), podia ser dito que o 
verdadeiro papel do INPI era dificultar ou impedir a aquisição de tecnologia do exterior, 
a partir de 1990 e principalmente nas últimas duas décadas, em que pese tenham sido 
mantidos os procedimentos burocráticos, a rigor o INPI deixou de ser um entrave real às 
empresas brasileiras e, em grande parte, as exigências formuladas pela autarquia nos 
processos de aprovação dos contratos passaram a se restringir a formalidades, 
normalmente superáveis pelas partes com a apresentação de um simples aditivo 
contratual.6 

 

Persistiram algumas interpretações restritivas do INPI e a regulamentação fiscal 

da dedutibilidade do pagamento de royalties continuou ultrapassada, conforme se passa 

a expor. 

III – Da prática do INPI até 2017 e da Portaria MF n. 436 de 1958 em especial  

De acordo com a legislação citada, depreende-se que contratos de transferência 

de tecnologia devem ser averbados perante o INPI sempre que as partes desejarem a 

obtenção de três efeitos básicos: (a) a possibilidade de remeter royalties ao exterior, uma 

vez que, sem a averbação, a remessa será recusada pelo Banco Central; (b) a 

dedutibilidade fiscal, dentro dos limites legais, dos valores pagos a título de royalties do 

Imposto de Renda; e, por fim, (c) a produção dos efeitos do contrato perante terceiros. 

Por esses motivos, embora seja uma medida facultativa, a averbação desses contratos no 

INPI é assaz recorrente. 

A partir da legislação vista anteriormente, o INPI realizava uma análise das 

disposições financeiras dos contratos apresentados para averbação no intuito de fiscalizar 

a aplicação das normas tributárias pertinentes. Além de impor algumas restrições com 

base em seus entendimentos consolidados,7 o INPI, resumidamente no que interessa ao 

                                                           
6 LEONARDOS, Gabriel. O recente leading case do STJ a respeito da atuação do INPI na análise dos 
contratos de transferência de tecnologia. In: Revista da ABPI n. 146, Jan/Fev 2017. P. 26. Grifos do 
original. 
7 Exemplificativamente: o INPI entende que se houver o licenciamento de uma tecnologia juntamente com 
o licenciamento de uma marca relacionada com a mesma tecnologia, não poderia haver pagamento de 
royalties pela marca, uma vez que esta já estaria englobada pela licença da tecnologia. Esse entendimento 
carece de razão, porquanto trata-se de direitos de natureza e uso diversos, o que justifica a remuneração 
apartada. 
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objeto deste artigo, aplicava os seguintes critérios relativamente ao pagamento de 

royalties e à dedutibilidade fiscal: 

a) Contrato firmado entre empresas nacionais: livre pactuação dos royalties, 

percentual de dedução limitado pela Lei; 

b) Contrato firmado entre empresa nacional e parte estrangeira não relacionadas 

entre si: livre pactuação dos royalties, percentual de dedução limitado pela Lei; 

e 

c) Contrato firmado entre empresa nacional controlada e empresa estrangeira que 

exerça controle societário sobre a parte brasileira: o valor dos royalties a serem 

pactuados não poderia exceder os percentuais máximos de dedução permitidos 

pela Lei. 

Em primeiro lugar, percebe-se que há uma questionável limitação dos valores que 

podem ser fixados a título de royalties nos contratos entre partes relacionadas, além da já 

citada proibição total da remessa entre filial nacional e matriz estrangeira. Uma 

fundamentação racional para essa limitação deveria partir de estudos que levassem em 

consideração a tributação diferenciada entre a remessa de royalties e a remessa de lucros 

ao exterior, de modo a evidenciar o porquê da escolha política pela limitação e quais 

seriam os seus objetivos, sejam eles políticos ou econômicos. Seria necessária uma 

avaliação dos efeitos dessa limitação, a fim de constatar se ela é producente, no sentido 

de atingir os seus objetivos pretendidos, ou não. 

Partindo-se do pressuposto meramente argumentativo de que um dos objetivos da 

limitação fosse incentivar investimentos no país, uma análise econômica dessa questão 

deveria examinar se a limitação efetivamente induziria investimentos das multinacionais 

no Brasil, na medida em que o dinheiro que não pudesse ser pago e remetido ao exterior 

como royalty teoricamente ficaria no território nacional e seria aplicado em outra 

atividade; ou se, na verdade, os numerários acabam sendo enviados ao exterior de 

qualquer forma, sob outra rubrica.  Seria possível verificar se a tributação dessa rubrica 

alternativa importaria em ganhos ou perdas de receita pelo poder arrecadador, o que 

permitiria analisar a eficiência econômica da opção política pela limitação dos 

pagamentos. 
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Embora a limitação do pagamento de royalties entre partes relacionadas instigue 

um debate deveras interessante, podendo ensejar um estudo auspicioso de análise 

econômica do direito, o maior gargalo da legislação de transferência de tecnologia, 

entretanto, reside alhures. Trata-se da fonte utilizada pelo INPI para definir os percentuais 

máximos de remessa e de dedutibilidade: a Portaria do Ministério da Fazenda nº. 436 de 

1958, expedida durante o governo Juscelino Kubitschek. 

Surpreendentemente, a referida portaria, conquanto date da década de 1950, é 

empregada ainda hoje para estabelecer os limites máximos de dedução de royalties nos 

contratos de transferência de tecnologia. Essa portaria somente foi atualizada três vezes, 

em 1959, 1970 e 1994, e em todas as ocasiões apenas para a inclusão novos itens 

tecnológicos na tabela, sem que tenha havido alterações nos demais. De resto, portanto, 

ela continua em vigor com a mesma redação e os mesmos percentuais originais. 

A antiguidade da norma cria algumas disfunções na sua aplicação. Em primeiro 

plano, o problema mais fácil de observar é o esperado embaraço que perpassa as tentativas 

de se enquadrar as novas tecnologias no estrito rol fixado no final dos anos 1950. Embora 

a portaria trate expressamente de “pastas dentifrícias” e de “sabonetes populares”, ela 

resta silente no que diz respeito à fibra ótica ou aos microchips. Seriam essas tecnologias 

“material elétrico” (que é uma das categorias contempladas)? Ou deveria haver uma 

categoria específica para informática? Tais servem como exemplos da necessidade de se 

atualizar a listagem, de modo que ela passe a abranger especificamente as novas 

tecnologias e as indústrias que surgiram ao longo dos últimos sessenta anos. Um resultado 

possível é que, desta forma, a tarefa de subsunção à norma se tornaria menos ambígua 

para os operadores do direito. 

Além das dificuldades com a subsunção de novas tecnologias, outro desafio que 

a portaria oferece, mais ligado à análise econômica do direito, está relacionado aos 

incentivos colocados pela norma. Os limites máximos de dedução fiscal estabelecidos 

pela Portaria no. 436/58 variam de 1% a 5%, a depender do setor. A teoria das normas 

tributárias indutoras8 nos leva a concluir que as tecnologias contempladas pelo Estado 

                                                           
8 Segundo Schoueri, as normas de intervenção por indução são caracterizadas pelo fato de “serem normas 
dispositivas. O agente econômico não se vê sem alternativas; ao contrário, recebe ele estímulos e 
desestímulos que, atuando no campo de sua formação de vontade, levam-no a se decidir pelo caminho 
proposto pelo legislador”. Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção 
econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2005. P. 43-44. 
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com um percentual de dedução maior recebem, pela lógica, um incentivo maior do que 

as demais para se desenvolver. A maior dedução fiscal permite um retorno maior aos 

investimentos nessas áreas, o que teoricamente estimula a alocação preferencial de 

recursos nelas. Supõe-se, portanto, a existência de um interesse maior do Estado e da 

sociedade no desenvolvimento tecnológico das indústrias cuja dedutibilidade fiscal seja 

mais elevada e vice-versa. 

Muito embora não seja possível atestar que a maior ou a menor dedutibilidade 

seja o fator ou mesmo um dos fatores determinantes levados em consideração pelos 

investidores para eleger o objeto de suas empreitadas, não se pode negar que a lista de 

tecnologias elaborada em 1958 e os seus respectivos percentuais máximos de dedução 

fiscal são um reflexo das necessidades e dos interesses daquela época. A distribuição dos 

percentuais de dedução entre as indústrias enumeradas pela Portaria no. 436/58 reflete as 

prioridades daquele momento histórico, não se podendo partir da premissa de que elas se 

mantiveram inalteradas nos últimos sessenta anos. 

Alguns pares de exemplos ajudam a ilustrar a situação. Nos termos da Portaria no. 

436/58, equipamentos e aparelhos de “telegrafia e sinalização” recebem o benefício da 

dedução máxima de 5%, enquanto, de outro lado, produtos químicos e farmacêuticos 

autorizam uma dedução de até 4%. Em outra comparação possível, equipamentos para a 

“construção de estradas” são dedutíveis em até 5%, ao passo que “máquinas e aparelhos 

de escritório” ou ainda “aparelhos destinados a fins científicos” permitem uma dedução 

máxima de apenas 3%. Indaga-se: um computador seria uma “máquina ou aparelho de 

escritório”? Equipamentos para a construção de estradas merecem maior relevo e 

estímulo do que “aparelhos destinados a fins científicos”?  

Uma vez que a análise econômica depurada de cada uma das situações e 

conjecturas possíveis foge do escopo meramente provocativo deste trabalho, não 

podemos descartar inteiramente a hipótese de que talvez os percentuais ou alguns dos 

percentuais fixados acima ainda façam sentido atualmente. No entanto, essa suposição 

afigura-se contra-intuitiva, dado que já se passaram cinco décadas desde a edição da 

portaria, nas quais a sociedade e a economia brasileiras passaram por incontáveis 

transformações. Parece que não seria o caso de se furtar a um reexame das tecnologias e 

porcentagens estabelecidas. 
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Embora não se trate de transferência de tecnologia e, portanto, escape um pouco 

do objeto desta breve nota, cumpre noticiar que, além das tecnologias industriais, a 

Portaria no. 436/58 estabelece ainda um limite de 1% para a dedutibilidade de royalties 

pagos pelo licenciamento de marca registrada. Assim como no caso da transferência de 

tecnologia, um estudo dessa opção legislativa à luz da dinâmica da economia 

contemporânea seria relevante para se verificar a racionalidade e a eficiência da fixação 

do percentual de dedutibilidade para marcas no mínimo de 1%. Isto porque a marca 

poderá constituir o principal ativo de um negócio, o que justificaria uma maior dedução 

para o investidor que a licenciou para alavancar seu empreendimento comercial. 

IV – Sobre a IN no. 70/2017 do INPI e Conclusão 

Em 11 de abril de 2017, com o estabelecimento da Instrução Normativa no. 70, 

que trouxe um novo regulamento dos procedimentos para a averbação de contratos, o 

INPI sinalizou que passaria a exercer um controle mais brando dos contratos de 

transferência de tecnologia. Ao anunciar a referida IN, que entrou em vigor em julho do 

mesmo ano, a autarquia noticiou que 

 
“(...) a ação do INPI será apenas o registro ou averbação dos contratos, o que 

significa que o Instituto deixará de avaliar a legislação fiscal/tributária e a de controle de 
capital estrangeiro no país. Caso haja suspeita de irregularidade, elas serão analisadas 
posteriormente pelas autoridades competentes, com o suporte técnico do INPI”.9 

 

A autarquia consignou que, a despeito de ter deixado de controlar a fixação de 

royalties e a dedutibilidade fiscal, a legislação pertinente permanece em vigor, de modo 

que o instituto estaria apenas se despindo de suas funções de fiscalização, repassando-as 

para a Receita Federal. 

Embora reste uma incógnita acerca de como será realizado o controle dessas 

questões daqui em diante com a retração da atuação do INPI, pôde-se constatar que a 

legislação em vigor carece de reformas que visem à atualização dos parâmetros de 

                                                           
9 “Cerimônia com presidente Temer marca assinatura de acordo com ANVISA e anúncio da nova IN de 
contratos”. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/noticias/cerimonia-com-presidente-temer-marca-
assinatura-de-acordo-com-anvisa-e-anuncio-da-nova-in-de-contratos. Acesso em 07.07.2017. 

http://www.inpi.gov.br/noticias/cerimonia-com-presidente-temer-marca-assinatura-de-acordo-com-anvisa-e-anuncio-da-nova-in-de-contratos
http://www.inpi.gov.br/noticias/cerimonia-com-presidente-temer-marca-assinatura-de-acordo-com-anvisa-e-anuncio-da-nova-in-de-contratos
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dedução fiscal e de pagamento de royalties pela transferência de tecnologia. É preciso 

reexaminar a enumeração das tecnologias e a distribuição dos limites de dedução entre 

elas estabelecidos em 1958, a fim de que o quadro de incentivos estruturado por eles passe 

a refletir as necessidades e interesses atuais do país e não mais as vetustas prioridades do 

governo JK no final dos anos 1950. Faz-se necessário ainda um estudo para averiguar se 

a limitação da remessa de royalties ao exterior, aplicada aos contratos nos quais haja 

relação societária entre as partes, justifica-se economicamente. Em outras palavras, quer-

se pensar se a limitação induziria o investimento de multinacionais no país (supondo-se 

ser este o objetivo da medida) ou se, na verdade, essa premissa encontra-se equivocada e 

a limitação deveria ser desfeita. 

Referências 

AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 17ª edição. São Paulo: Saraiva, 2011. 

BARROS, Carla Eugenia Caldas. Manual de Direito da Propriedade Intelectual, 

Evocati: Aracaju, 2007. 

______. SOFTWARE EM SEDE DE DIREITO TRIBUTÁRIO INTERNACIONAL E DE 

PROPRIEDADE INTELECTUAL. Disponível em:  

http://pidcc.com.br/br/component/content/article/2-uncategorised/248-software-em-

sede-de-direito-tributario-internacional-e-de-propriedade-intelectual. Acesso em 01 FEV 

2019. 

_______. Algumas Considerações Sobre a Transferência de Tecnologia no Brasil: 

De 1950 a 1982, dissertação de Mestrado. PUC/RIO, 1985. 

 

LEONARDOS, Gabriel. O recente leading case do STJ a respeito da atuação do INPI 

na análise dos contratos de transferência de tecnologia. In: Revista da ABPI n. 146, 

Jan/Fev 2017. 

POSNER, Richard A. Economic Analysis of Law. 8th edition. New York: Wolters 

Kluwer Law & Business, 2011. 

SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. 

Rio de Janeiro: Forense, 2005. 



A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E O PAPEL DAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NA 

CONCRETIZAÇÃO DO ACESSO À SAÚDE 

E-ISSN 2316-8080 

64 
 

PIDCC, Aracaju/Se, Ano VIII, Volume 13 nº 01, p.064 a 081 Fev/2019 | www.pidcc.com.br 

A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E O PAPEL DAS 

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NA CONCRETIZAÇÃO DO ACESSO À SAÚDE 

 

THE SOCIAL FUNCTION OF INTELLECTUAL PROPERTY END THE ROLE OF 

TECHNOLOGICAL INNOVATIONS IN CONCERNING ACCESS TO HEALTH 

 

LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL PAPEL DE LAS 

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN LA CONCRETIZACIÓN DEL ACCESO A 

LA SALUD 

 

 

GUILHERME LUCAS PINHEIRO1 
 

RECEBIBO 29/01/2019 
APROVADO 30/01/2019 
PUBLICADO 04/01/2019 
Editor Responsável: Carla Caldas 
Método de Avaliação: Double Blind Review 
E-ISSN: 2316-8080 
DOI:10.16928 

Resumo 
 
A presente investigação científica tem por objetivo principal investigar a função social da 
propriedade intelectual e seu real alcance na concretização do acesso à saúde por meio das 
inovações tecnológicas. Composta por 3 (três) sessões, abordar-se-á aspectos importantes de 
âmbito (inter)nacional sobre o direito à saúde como matriz de direitos humanos, fazendo um 
elo entre inovações tecnológicas na seara médica e o papel dos sistemas de proteção da 
propriedade intelectual na efetivação desse direito. Como cenário jurídico utilizado, entre 
outros, destaca-se a Constituição Federal de 1988, por incluir o direito à saúde como direito 
social, determinar que a propriedade intelectual deve ter função social, além de incentivar e 
promover o desenvolvimento científico e a pesquisa. Para que o objetivo principal desta 
pesquisa fosse alcançado, fez-se necessário sistematizar a propriedade intelectual, revisando 
sua base jurídica nacional e internacional, princípios, elementos e contexto histórico, a fim de 
compreender como a função social deste instituto pode ser útil na concretização de um direito 
social. Importa mencionar que o propósito desta pesquisa, de cunho eminentemente 
descritiva, é considerar criticamente o fenômeno acesso à saúde sob a ótica das inovações 
tecnológicas e propriedade intelectual. Para isto, a abordagem definida para a coleta dos dados 
da pesquisa foi a qualitativa, de toda sorte, não ficou descartada a abordagem quantitativa, em 

                                                
1 Advogado. Especialista em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Pós-graduando em Direito Empresarial pela Escola Paulista de Direito, São 
Paulo, São Paulo, Brasil. E-mail: guilhermelucaspinheiro@outlook.com. Número de identificação do ORCID: 
https://orcid.org/0000-0001-6084-6639. Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6599557682777993. 
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momentos pontuais. O trabalho foi realizado a partir de uma revisão bibliográfica e 
documental sobre propriedade intelectual, inovações tecnológicas e direito à saúde. A revisão 
na doutrina e documental dos paradigmas acima mencionados deu suporte para um 
desenvolvimento em sintonia com os objetivos propostos. 
 
Palavras-chave: FUNÇÃO SOCIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. INOVAÇÕES 
TECNOLÓGICAS. DIREITO À SAÚDE. 
 
 

Abstract 
 
The main objective of this scientific research is to investigate the social function of 
intellectual property and its real reach in achieving access to health through technological 
innovations. Comprising three (3) sessions, it will address important (inter) national aspects of 
the right to health as a human rights matrix, linking technological innovations in the medical 
field and the role of property protection systems the realization of this right. As a legal 
scenario used, among others, the 1988 Federal Constitution stands out, since it includes the 
right to health as a social right, to determine that intellectual property must have a social 
function, as well as to encourage and promote scientific development and research. In order to 
achieve the main objective of this research, it was necessary to systematize intellectual 
property, revising its national and international legal basis, principles, elements and historical 
context, in order to understand how the social function of this institute can be useful in the 
concretization of a social right. It should be mentioned that the purpose of this research, which 
is eminently descriptive, is to critically consider the phenomenon of access to health from the 
perspective of technological innovations and intellectual property. For this, the approach 
defined for the collection of the data of the research was the qualitative, of all sorts, was not 
ruled out the quantitative approach, in moments punctual. The work was carried out based on 
a bibliographical and documentary revision on intellectual property, technological innovations 
and right to health. The review in the doctrine and documentary of the above mentioned 
paradigms gave support to a development in harmony with the proposed objectives. 
 
Keywords: SOCIAL FUNCTION. INTELLECTUAL PROPERTY. TECHNOLOGICAL 
INNOVATIONS. RIGHT TO HEALTH. 
 
 

Resumen 
 
La presente investigación científica tiene como objetivo principal investigar la función social 
de la propiedad intelectual y su real alcance en la concreción del acceso a la salud por medio 
de las innovaciones tecnológicas. En el marco de las tres (3) sesiones, se abordarán aspectos 
importantes de ámbito (inter) nacional sobre el derecho a la salud como matriz de derechos 
humanos, haciendo un eslabón entre innovaciones tecnológicas en la mina médica y el papel 
de los sistemas de protección de la propiedad intelectual en la efectividad de ese derecho. 
Como escenario jurídico utilizado, entre otros, se destaca la Constitución Federal de 1988, por 
incluir el derecho a la salud como derecho social, determinar que la propiedad intelectual debe 
tener función social, además de incentivar y promover el desarrollo científico y la 
investigación. Para que el objetivo principal de esta investigación fuera alcanzado, se hizo 
necesario sistematizar la propiedad intelectual, revisando su base jurídica nacional e 
internacional, principios, elementos y contexto histórico, a fin de comprender cómo la función 
social de este instituto puede ser útil en la concreción de un derecho social. Es importante 
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mencionar que el propósito de esta investigación, de carácter eminentemente descriptivo, es 
considerar críticamente el fenómeno acceso a la salud bajo la óptica de las innovaciones 
tecnológicas y la propiedad intelectual. Para ello, el enfoque definido para la recolección de 
los datos de la investigación fue la cualitativa, de toda suerte, no quedó descartada el abordaje 
cuantitativo, en momentos puntuales. El trabajo se realizó a partir de una revisión 
bibliográfica y documental sobre propiedad intelectual, innovaciones tecnológicas y derecho a 
la salud. La revisión en la doctrina y documental de los paradigmas arriba mencionados dio 
soporte para un desarrollo en sintonía con los objetivos propuestos. 
 
Palabras clave: FUNCIÓN SOCIAL. PROPIEDAD INTELECTUAL. INNOVACIONES 
TECNOLÓGICAS. DERECHO A LA SALUD. 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

Quando da análise do instituto propriedade no ordenamento jurídico brasileiro, 

obrigatoriamente o investigador deve perpassar pelo texto constitucional; pensando desta 

forma, a Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB, garante a todos o direito à 

propriedade, nos exatos termos do artigo 5º, inciso XXII, prosseguindo, no inciso XXIII do 

mesmo artigo, a disposição constitucional é no sentido de que a propriedade atenderá a sua 

função social. 

Sendo a função social da propriedade intelectual uma das linhas desta pesquisa, 

princípio constitucional que é, o instituto propriedade garante ao proprietário certas 

prerrogativas na órbita jurídica, ao exemplo de usar, gozar e dispor a coisa, é o que diz o 

Código Civil em seu artigo 1.228. Posto isto, os exercícios destas garantias orientam-se pelo 

respeito à lei, ao interesse público e ao bem-estar social2. 

Neste panorama, corroborando com os objetivos traçados nesta pesquisa, as 

informações/inovações tecnológicas, desempenham papel fundamental para o 

desenvolvimento em todos os segmentos de uma sociedade. Neste ponto, os países membros 

da Declaração de Buenos Aires, aí compreendendo Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, 

além dos Estados associados como Venezuela, Chile, Peru, Colômbia e Equador, têm adotado 

                                                
2 Nos ensinamentos de MASSON (2015, p. 32) “nascia, assim, o modelo de Estado Social ou Bem-Estar Social 
(voltado não apenas à garantia de um mínimo de liberdade, mas também para a efetiva promoção social), e, com 
ele, os direitos humanos de segunda geração (ou de segunda dimensão). 
Por conta dessa nova geração, houve o reconhecimento jurídico dos primeiros interesses de dimensão coletiva, 
ou seja, que assistem a todo grupo, classe ou categoria de pessoas (mulheres, crianças, idosos e trabalhadores), 
de modo que uma única lesão ou ameaça pode afetar a todos os componentes de determinada coletividade”. 
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políticas para a promoção de iniciativas conjuntas buscando centros de excelência em 

tecnologia. 

No Brasil, a Lei 10.973/2004 (lei de incentivos à inovação e à pesquisa), traz como 

eixo, dentre outros, os princípios da promoção das atividades científicas e tecnológicas; 

cooperação e interação entre os setores públicos e privados; constituição de ambientes 

favoráveis à inovação. Não obstante ao eixo principiológico, a importância desta lei é visível 

no momento em que ela prevê o compartilhamento de infraestrutura, equipamentos e 

recursos humanos, públicos e privados, para o desenvolvimento tecnológico. 

A sistematização da propriedade intelectual, quando da revisão de sua base protetiva 

dos direitos do inventor, busca destacar as funções dos sistemas de patentes, as quais em 

primeiro momento fomentam o desenvolvimento econômico e tecnológico de um país, noutro 

passo, a função essencial é possibilitar por mecanismos diversos o acesso do público às 

inovações que serão úteis à população. 

Seguindo este raciocínio, a saúde que é um direito fundamental, plasmado no texto 

constitucional, artigo 6º, da Constituição Federal, norma de relevância social3 e 

concretizadora do princípio da dignidade da pessoa humana4, vê associada as pesquisas 

médicas às inovações tecnológicas objetivando a concretização desse direito. 

Caminha neste sentido a Carta das Nações Unidas, em seu preâmbulo ao declarar o 

acesso à saúde como mecanismo de “promoção do progresso social”, reafirmando pertencer 

aos “direitos fundamentais do homem”. Consoante ao exposto, o artigo 1º, da Constituição 

da Organização Mundial da Saúde - OMS, aduz como seu objetivo principal “a aquisição, 

por todos os povos, do nível de saúde mais elevado que for possível”. 

Considerando as ponderações nesta nota introdutória, o escopo da investigação 

científica é compreender e sistematizar os elementos dos sistemas de proteção da propriedade 

intelectual, mensurando o alcance de sua função social no acesso à saúde. Desta maneira, 

serão analisadas as variantes das inovações tecnológicas associadas às pesquisas médicas para 

a concretização do bem-estar social. 

 

 

                                                
3 A relevância social pode ser objetiva (decorrente da própria natureza dos valores e bens em questão, como a 
dignidade da pessoa humana, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, a saúde, a educação) ou subjetiva 
(aflorada pela qualidade especial dos sujeitos – um grupo de idosos ou de crianças, p. ex. – ou pela repercussão 
massificada da demanda). 
4 Referido princípio tem conteúdo básico, sem o qual se poderá dizer que o indivíduo se encontra em situação de 
indignidade. A esse conteúdo dá-se o nome de mínimo existencial, cuja inobservância autoriza o controle da 
omissão dos Poderes Legislativo e Executivo pelo Poder Judiciário. MASSON (2015, ibid., p. 118). 
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1. SISTEMAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 

 

Como marco histórico, no Brasil o Alvará de 28 de abril 1809 inaugurou a legisção 

brasileira sobre patentes visando o beneficiamento da manufatura brasileira. Válido frisar que 

os critérios de concessão utilizados na época, são os mesmos utilizados modernamente, como 

a novidade e aplicação industrial. 

Momento importante para o desenvolvimento da propriedade intelectual foi a 

Convenção da União de Paris – CUP5, criada em 1883, tratado idealizado para regular a 

proteção em matéria de propriedade industrial, o Brasil é signatário. Continuando no plano 

internacional com a criação em 1967 da Organização Mundial de Propriedade Intelectual – 

OMPI, e integrada ao sistema das Nações Unidas em 1974, o papel na disseminação da 

pesquisa e proteção dos direitos do inventor, por meio de estímulos e incentivos ganhou 

notoriedade, uma vez que passou a administrar questões de propriedade intelectual 

devidamente reconhecidas pelos Estados integrantes da ONU. 

Após intensos debates no Acordo Geral de Tarifas e Comércio – GATTI (sigla em 

inglês), culminando na criação da Organização Mundial do Comércio – OMC em 1994, e a 

aprovação do acordo constitutivo, entre as competências outorgadas, uma seção ganhou 

destaque, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao 

Comércio, mais conhecido como Acordo TRIPS6. 

Sendo a propriedade intelectual composta por tipos de propriedades resultantes da 

criação do espírito humano, atualmente em visibilidade no cenário nacional, Pimentel 

(PIMENTEL, 2009 apud CRUZ, 2016, p. 19) acrescenta que a propriedade intelectual é 

composta por princípios e regras jurídicas que regulam a aquisição, o uso, o exercício e a 
                                                
5 A Convenção da União de Paris para proteção da propriedade industrial teve seu início sob a forma de ante-
projeto, redigido em uma Conferência Diplomática realizada em Paris no ano de 1880. Nova conferência foi 
convocada em 6 de março de 1883, para aprovação definitiva do texto, que entrou em vigor um mês depois do 
depósito de instrumentos de ratificação, em 7 de julho de 1883. O presidente da conferência de 1880 pronunciou 
frase histórica: "Nós escrevemos o prefácio de um livro que vai se abrir e que não será fechado se não após 
longos anos". Desde o começo, a Convenção previa em seu art. 14, a celebração de conferências periódicas de 
revisão a fim de introduzir no texto original, instrumentos destinados a aperfeiçoar o sistema da união à luz da 
experiência obtida em sua aplicação prática. 
6 O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS) 
estabelece padrões mínimos de proteção a serem observados pelos Membros, com relação a direito autoral, 
marcas, indicações geográficas, desenhos industriais, patentes, circuitos integrados e informação confidencial. 
Ele incorpora os principais dispositivos substantivos da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade 
Intelectual e da Convenção de Berna para a Proteção de Trabalhos Literários e Artísticos (com exceção dos 
direitos morais), ambos negociados no âmbito da OMPI. 
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perda de direitos sobre ativos intangíveis7 que podem ser usados no comércio. 

A proteção aos princípios e direitos relativos à propriedade intelectual, deve considerar 

o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico como sendo a sua função 

social, seguindo este raciocínio, entende-se por sistema de propriedade intelectual os direitos 

que compõem 3 (três) grupos, a saber, direito autoral, propriedade industrial e a proteção sui 

generis (proteção de novas variedades de plantas, topografia de circuito integrado e 

conhecimentos tradicionais). Para o desenvolvimento regular desta pesquisa, os estudos 

relacionados à patente é nosso foco. 

 

 

2.1. A patente como tipo de proteção da propriedade intelectual 

 

 

Como em todo o sistema de propriedade intelectual, as patentes referem-se a proteção 

dada às invenções ou modelos de utilidade. Trata-se de uma das mais antigas formas de 

proteção da propriedade industrial. Para RUSSO et al (2018, p. 97) “as patentes constituem 

um dos mecanismos mais remotos de proteção da propriedade industrial” e nos termos do 

Código de Propriedade Industrial – Lei 9.279/1996, tem como objetivo o desenvolvimento 

tecnológico e econômico do País. 

Uma patente é um documento formal protegido e nele consta uma invenção humana 

criando efeitos no mundo jurídico, esta patente de invenção garante ao titular os benefícios de 

seu uso exclusivo por um período de 20 (vinte) anos. Discorre neste sentido Perucchi e 

Mueller (PERUCCHI; MUELLER, 2014, p. 192 apud CRUZ, 2016, p. 19)  “a patente é usada 

para designar o documento que descreve invenção resultante de uma criação inédita 

reconhecida pela entidade competente, que no Brasil é o Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial (INPI)”. 

Por outro lado, o Código de Propriedade Industrial prevê as patentes de modelo de 

utilidade, que tem proteção pelo prazo de 15 (quinze) anos, sendo também um documento 

formal descrevendo criações de uso prático (melhorias), o modelo de utilidade é também 

chamado de certificado de utilidade (França) e proteção de segunda classe (Reino Unido). 
                                                
7 Ativo intangível refere-se a competências técnicas e a reputação das empresas, que são importantes para 
diferenciação e representam vantagens competitivas relevantes para o mercado. Esses ativos intangíveis – dos 
quais os direitos de propriedade intelectual são um componente fundamental – podem ser elementos críticos para 
o sucesso econômico das empresas, assim como as máquinas, equipamentos e outros bens materiais. Por isso, a 
gestão da propriedade intelectual é importante para o crescimento e fortalecimento das empresas e das 
economias nacionais. 
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Pensando em estratégias para a proteção patentária, extrai-se 2 (dois) eixos principais: 

o primeiro é o eixo ofensivo, onde a utilidade da patente é somente criar um obstáculo, 

protegendo a invenção sem esta necessariamente ser usada pela proprietária. O segundo é o 

eixo defensivo, aqui a proteção visa evitar que a invenção seja patenteada pelo concorrente, 

mesmo sem retorno financeiro com a invenção. Ambos garantem ao proprietário o direito de 

processamento judicial em caso de violação pleiteando indenização nos termos do artigo 44, 

da Lei de Propriedade Industrial. 

Contextualizando, o ponto de destaque está no setor farmacêutico, onde a proteção de 

inovações médicas (aí incluindo medicamentos) por meio da propriedade intelectual é a base 

para o desenvolvimento deste setor, gerando receitas capazes de suportar os riscos do 

processo de pesquisa e desenvolvimento. 

Conforme se verá em tópico próprio, a inteligência competitiva é de suma importância 

para a elaboração de ações empresariais, neste sentido Capanema; Filho, 2007; Jannuzzi et al., 

2007 (CAPANEMA; FILHO, 2007; JANNUZZI et al., 2007 apud ACIOLI, 2015, p. 43) 

esclarece: 

 
Estratégias empresariais de diferenciação pela inovação, pesquisa e desenvolvimento 
trazem maiores retornos para manutenção da indústria farmacêutica que vislumbra 
no sistema de propriedade industrial barreiras à entrada de novos competidores, pois 
trabalham as forças competitivas no sentido de torná-las ainda menos opressoras, o 
que normalmente acarreta sucesso pela recompensa com elevados níveis de preço-
prêmio de seus produtos. 

 
A concorrência é fato notório que favorece o sistema econômico e tecnológico de um país, 

contribuindo para o constante progresso das pesquisas. Em todo caso, feita a constatação de que “nas 

relações dos agentes econômicos no mercado podem ocorrer condutas anticompetitivas, causando 

prejuízo à livre concorrência entre empresas do mesmo segmento produtivo”8, condutas como estas 

infrigem direitos e garantias, pondo em segundo plano a função social de uma patente. 

Evidentemente, o evergreening detém contornos de concorrência desleal, pois sua 

materialização se dá no prolongamento da proteção dada pela patente sem o melhoramento 

efetivo na invenção do tipo modelo de utilidade, o que tem sido combatido pela OMPI. No 

presente contexto, este instituto pode trazer sérios riscos à saúde humana quando colocado em 

prática de forma antiética, por exemplo para inibir a produção de medicamentos genéricos que 
                                                
8 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). INSTITUTO NACIONAL DE 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Curso geral de propriedade intelectual à distância: DL 101P 
BR/2017/OMPI-INPI. 
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são comercializados a custos nitidamente mais baixos. 

Ainda quanto aos medicamentos genéricos, estes sem sombra de dúvidas refletem 

uma experiência gratificante quando o assunto é integração e políticas públicas, englobando 

maior acesso aos medicamentos e à saúde. 

Consequente a isto, há o fenômeno da publicização da concorrência desleal, fato 

contemporâneo, onde o bem jurídico tutelado é o interesse social e o bem-estar da 

coletividade, assim, a proteção conferida atua contra o abuso do poder econômico de grandes 

empresas que dificultam ou até mesmo impedem o acesso às tecnologias médicas e a livre 

concorrência. 

 

 

2. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
 

 

O conhecimento competitivo é o instrumento de manipulação de informações, 

transformando-as em ações, projetos, tecnologias e ideias, ou seja, gerando e gerindo 

inovações, assim, Schumpeter (1982) define a inovação como um “conjunto de novas funções 

evolutivas que alteram os métodos de produção, desenvolvendo novas formas de organização 

do trabalho e possibilitando a abertura de novos mercados mediante a criação de novos usos 

ou consumo”. 

No Brasil, a Lei 10.973/2004 (lei de incentivos à inovação e à pesquisa), já 

mencionada outrora, foi um grande avanço social e econômico, possibilitou inúmeros 

benefícios às pesquisas acadêmicas, em especial a criação do Núcleo de Inovação 

Tecnológica – NIT dentro das Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação – ICTs, a 

Lei de Inovação segue o determinado no art. 218, da Constituição Federal, em que “o Estado 

promoverá o desenvolvimento científico e tecnológico”. 

Integrando os objetivos finais do sistema de proteção da propriedade intelectual, 

destaca-se a criação de novas tecnologias visando atender as necessidades do mercado como 

um todo. Nesta abordagem, encontra-se a inteligência competitiva9 que dará suporte aos 

atores cognitivos na produção de tecnologias reduzindo e minimizando pontos fracos e 

ameaças. 

Fazendo um desdobramento da inteligência competitiva, exsurge a inteligência 

                                                
9 É um processo em que se avalia a evolução da indústria e o comportamento dos concorrentes para auxiliar na 
manutenção ou no desenvolvimento de uma vantagem competitiva. (RIBEIRO, 2018). 



A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E O PAPEL DAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NA 

CONCRETIZAÇÃO DO ACESSO À SAÚDE 

E-ISSN 2316-8080 

72 
 

PIDCC, Aracaju/Se, Ano VIII, Volume 13 nº 01, p.064 a 081 Fev/2019 | www.pidcc.com.br 

competitiva em tecnologia, aqui são colhidas informações que se comunicam com o 

desenvolvimento de ciência e tecnologia, comumente conhecida como C&T. Trata-se na 

verdade, de um completo e complexo databook contendo informações de mercado, 

concorrentes, tecnologias e suas variantes em nível digital. 

Assim, em grau de importância, Rocha (2004) ensina que a inovação tecnológica é 

sobremaneira fundamental para que se estabeleçam diferenciais competitivos nas empresas, 

visando vantagens competitivas se realizado continuamente e de forma eficaz. 

Na linha do que fora definido como título desta pesquisa, o elo de importância entre 

inovação tecnológica e propriedade intelectual está configurado na medida em que ativo 

intangível, incentivo à cultura e à autonomia tecnológica de um país, todos visando o bem-

estar social e a projeção socioeconômica da população são fatores de desenvolvimento. 

O artigo 219, da Constituição Federal, assim dispõe: 

 
Art. 219 O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de 
modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da 
população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal. 

 

Finalizando esta seção, no entendimento de Bunge (1999) inovação tecnológica age 

sobre a sociedade indireta ou diretamente, mas a intensidade do impacto social depende de 

diversos outros fatores como utilidade, originalidade, benefícios em nível educacional da 

comunidade envolvida na inovação. 

 

 

3. O DIREITO À SAÚDE COMO ELEMENTO DA DIGNIDADE HUMANA 

 

 

Na linha de raciocínio do que já fora exposto, a propriedade intelectual não pode 

obstaculizar o acesso à saúde, aí compreendendo medicamentos, procedimentos cirúrgicos, 

exames clínicos, produtos médicos e etc., ao contrário deve ser aquela que promove o acesso. 

Um sistema de saúde eficiente é instrumento de concretização de direitos e garantias, 

ao exemplo, entre outros, da cidadania e dignidade da pessoa humana, conforme já 

mencionado, ambos positivados na Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB de 

1988, como fundamentos da República (art. 1º, II e III C.F). 



GUILHERME LUCAS PINHEIRO  
73 

 

PIDCC, Aracaju/Se, Ano VIII, Volume 13 nº 01, p.064 a 081 Fev/2019 | www.pidcc.com.br 

Adentrando ainda que rapidamente no aspecto principiológico, pela menção feita à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, instrumentalizada pelo direito 

fundamental do acesso à saúde, Robert Alexy (ALEXY apud NERY JÚNIOR; ANDRADE 

NERY, 2012, p. 218), esclarece: 

 
Os princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida 
possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes. Assim, os princípios 
são mandamentos de otimização, caracterizados pelo fato de que podem ser 
cumpridos em diferentes graus, e que seu cumprimento não somente depende das 
possibilidades reais, mas também das jurídicas. O âmbito das possibilidades 
jurídicas é determinado pelos princípios e regras opostas. 

 

Os direitos fundamentais acima mencionados, outorgaram aos indivíduos, após 

inúmeras lutas sociais, o direito à prestações positivas por parte do Estado, no cenário 

brasileiro estas prestações dentre outros dispositivos legais, podem ser encontradas no artigo 

6º, da Constituição Federal: 

 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. [grifos nossos] 

 

Descortina-se uma mudança paradigmática das liberdades abstratas para a 

concretização destas liberdades positivas, assim, somente após a 2ª Guerra Mundial, por meio 

da internacionalização dos direitos humanos, é que os direitos fundamentais ganharam espaço 

nas Constituições. Piovesan (2008, p. 118) assim discorre: 

 
Nesse contexto, desenha-se o esforço de reconstrução dos direitos humanos, como 
paradigma e referencial ético a orientar a ordem internacional contemporânea. Se a 
Segunda Guerra significou a ruptura com os direitos humanos, o pós-guerra deveria 
significar sua reconstrução. 

 

Ademais, é de bom alvitre entender que os Direitos Humanos não se destinam apenas 

e unicamente a preservação da vida de um indivíduo, mas sim, proporcionam à coletividade 

meios de coexistência digna, seja por meio de ações positivas ou negativas. 

O direito à saúde é visualizado como a maior responsabilidade do Poder Público, 

sendo desta forma, busca o Estado implementar (ou tenta) o maior número de políticas 

públicas tendentes a positivação daquilo que está consagrado no texto constitucional. O 

acesso às inovações tecnológicas, a proteção dada em matéria de propriedade intelectual e a 
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saúde, constituem direitos fundamentais básicos e inetragam o leque do mínimo existencial10. 

De toda sorte, apesar de a Constituição atual ser considerada uma Carta Cidadã, pelo 

grande número de direitos e garantias sociais lá descritas, a saúde pública no Brasil é 

deficiente, carente de recursos básicos, então, a solução tem sido recorrer ao Poder Judiciário 

para a satisfação desta tutela. 

A título de exemplificação do ora discorrido, BARROSO (2009, p. 228), em análise 

sobre a judicialização do direito à saúde, destaca que o Judiciário “deverá intervir sempre que 

um direito fundamental – ou infraconstitucional – estiver sendo descumprido”. Neste passo, a 

ressalva a ser feita está naquilo que se denominou de ativismo judicial, que na visão de Elival 

da Silva Ramos (RAMOS apud BARROS SANDOVAL, 2018) é: 

 
O exercício da função jurisdicional para além dos limites impostos pelo próprio 
ordenamento que incumbe, institucionalmente, ao Poder Judiciário fazer atuar. 
Resolvendo litígios de feições subjetivas (conflitos de interesse) e controvérsias 
jurídicas de natureza objetiva (conflitos normativos). 

 

Analisando as inovações tecnológicas e suas variantes, especialmente aquelas afetas às 

pesquisas médicas e a concretização do acesso à saúde, na perspectiva do que fora definido 

como uma das metas específicas deste trabalho, tem-se por justificada a presente investigação, 

levando-se em conta a importância e necessidade da união/intersecção entre pesquisas 

médicas e inovações tecnológicas. 

Embora a saúde pública seja um grande desafio no cenário brasileiro, insta demonstrar 

que as instituições de ensino e pesquisa, além do setor privado, enaltecem o potencial que têm 

quando o assunto é desenvolvimento tecnológico de seus estabelecimentos empresariais (setor 

privado) e pesquisas científicas (instituições de ensino) visando o progresso social. 

Corroborando, grande também é o desafio internacional, e neste sentido a Declaração 

de Doha de 2001 é de fato um marco histórico sobre o acesso à saúde pública, ficando 

definido que os membros da Organização Mundial do Comércio – OMC, podem flexibilizar 

ou excluir a proteção dada pela patente às tecnologias médicas quando necessário para 

preservar a estrutura social, proteção da vida humana, vegetal, animal ou do meio ambiente. 

Outrossim, as licenças de patentes obrigatórias, no contexto de extrema necessidade e 
                                                
10 Segundo Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino (2017, p. 245) objetivamente, significa dizer que a dificuldade 
estatal decorrente da limitação dos recursos financeiros disponíveis (reserva do financeiramente possível) não 
afasta o dever do Estado de garantir, em termos de direitos sociais, um mínimo necessário para a existência digna 
da população (garantia do mínimo existencial). 



GUILHERME LUCAS PINHEIRO  
75 

 

PIDCC, Aracaju/Se, Ano VIII, Volume 13 nº 01, p.064 a 081 Fev/2019 | www.pidcc.com.br 

impacto social, conforme supramencionado garantem o acesso as mais importantes 

tecnologias médicas protegidas, tal processo tem sido utilizado para promover o acesso a 

medicamentos em países como Malásia, Indonésia, Brasil, Tailândia, Ruanda e Gana. 

Tailândia e Ruanda são exemplos clássicos, uma vez que o primeiro em 2006 emitiu 

uma licença de patente obrigatória, sem antes deliberar com o proprietário da patente, a fim de 

produzir medicamentos para o combate à AIDS. Ruanda, não menos diferente, sem recursos 

humanos capacitados tecnicamente, financeiros e tecnológicos, contou com a ajuda do Canadá 

que por meio de licença de patente obrigatória exportou medicamentos para aquele país. 

Outrossim, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – 

PIDESC, ratificado pelo Estado brasileiro por meio do Decreto nº 591/1992, teve como meta 

maior adotar em seu texto legal as disposições da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, visando obrigações e responsabilizações em caso de descumprimento por parte dos 

Estados signatários. 

Interessante destacar que o PIDESC determina aos Estados-parte o reconhecimento de 

alguns direitos, e para a efetiva contextualização na presente pesquisa, o art. 12, do Pacto 

“reconhece o direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível possível de saúde física 

e mental”. 

Neste ponto, o pensamento de Piovesan (2008) completa: 

 
Se os direitos civis e políticos devem ser assegurados de plano pelo Estado, sem 
escusa ou demora – têm a chamada auto-aplicabilidade –, os direitos sociais, 
econômicos e culturais, por sua vez, nos termos em que estão concebidos pelo Pacto, 
apresentam realização progressiva. Vale dizer, são direitos que estão condicionados 
à atuação do Estado, que deve adotar medidas econômicas e técnicas, isoladamente e 
por meio da assistência e cooperação internacionais, até o máximo de seus recursos 
disponíveis, com vistas a alcançar progressivamente a completa realização dos 
direitos previstos pelo Pacto (art. 2º, § 1º, do Pacto). 

 

Em suma, as disposições normativas contidas no PIDESC são normas programáticas, 

ou seja, normas que traçam princípios a serem alcançados pelo Estado. Conforme já 

mencionado em linhas introdutórias, o direito à saúde é norma de relevância social e um 

direito fundamental, integrando aquele catálago de direitos que constituem a essência do 

Estado constitucional de direito. 

A abordagem trazida e inserta no objetivo geral desta pesquisa sobre o acesso à saúde, 

dentro de uma análise onde há ponderação dos valores da propriedade intelectual e das 

inovações tecnológicas, liga-se às melhorias de políticas públicas, qualidade de vida e 

dignidade humana, constituindo um direito fundamental com o consequente gozo de proteção 
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jurídica doméstica e internacional. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 25 previu que “toda 

pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e a sua família a saúde e o 

bem-estar...”, ficando evidente o patamar de indispensabilidade do direito à saúde a todo e 

qualquer ser humano. 

A Constituição da Organização Mundial da Saúde – OMS, em seu preâmbulo declara 

que “a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas 

na ausência de doença ou de enfermidade”, ratificando o preconizado na Carta das Nações 

Unidas. 

Desta forma e já finalizando, o artigo 14, da Declaração Universal sobre Bioética e 

Direitos Humanos, considera a promoção da saúde objetivo central dos governos, partilhado 

por todos os setores da sociedade, considerando a saúde, direito fundamental de todo ser 

humano que é, o mais alto padrão que se possa atingir. 

 

 

4. CONCLUSÃO 
 

 

Após o desenvolvimento da presente pesquisa, onde o objetivo central foi analisar 

criticamente o acesso à saúde por meio da propriedade intelectual e sua função social e 

também sob a ótica de importância das inovações tecnológicas, uma análise ainda que breve 

na introdução sobre o instituto propriedade e sua função social no texto constitucional, nos 

deram suporte legal para a análise da propriedade intelectual e suas vertentes na primeira 

seção. 

Analisando criticamente os sistemas de propriedade intelectual, um breve histórico, 

porém denso, foi explicitado. Após a ponderação cognitiva daqueles institutos e dispositivos 

legais, convergindo com o texto constitucional pátrio, restou evidenciada a proteção aos 

princípios e direitos relativos à propriedade intelectual, considerando o interesse social, leia-se 

bem-estar coletivo, desenvolvimento tecnológico e econômico como sendo a sua função 

social. 

Na nota introdutória o tema inovação tecnológica fora basicamente tratado a luz da Lei 

10.973/2004 (Lei de incentivos à inovação e à pesquisa) e seu eixo de promoção à 
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investigação científica. A seção dois, da mesma forma abordou a lei mencionada, conectando-

a logicamente aos dispositivos da Constituição Federal, no caso, artigos 218 e 219. Ponto de 

destaque foi a menção feita à inteligência competitiva. 

A estratégia empresarial (inteligência competitiva) dá suporte informacional às 

organizações para a tomada de decisão, servindo também para mostrar o real cenário 

mercadológico em que a empresa está inserida. A resalva a ser feita encontra repouso no 

receio da adoção de políticas de concorrência desleal amparadas pela evergreening inibindo 

assim, a produção de medicamentos genéricos, que por consequência afeta o direito 

fundamental do acesso à saúde e suas inovações. 

Já nos aproximando do arremate deste trabalho, o último ponto de desenvolvimento foi 

o direito à saúde como elemento de dignidade humana, também abordado nas notas 

introdutórias, reservou-se a mencionar o artigo 6º, da Constituição Federal, onde está 

consagrado o direito à saúde, bem como a Carta das Nações Unidas e a Constituição da 

Organização Mundial da Saúde – OMS. 

Em seção própria, o desenrolar dos argumentos seguiu a métrica daquilo que fora 

traçado como objeto central de estudo, demonstrando por meio de dispositivos constitucionais 

e de tratados, acordos e convenções sobre direitos humanos a importância inexorável do 

direito à saúde. 

Isto posto, agora fazendo um apanhado de toda a abordagem cientítifica aqui tratada, a 

concretização do direito à saúde, pode ser pensada à luz da interdisciplinaridade com a 

contribuição de diferentes atores. 

A função social da propriedade intelectual relacionada ao acesso à saúde, sopesados os 

valores de seus sistemas de proteção, na presente pesquisa demonstrou convergência ao 

postulado no texto constitucional, bem como nas normas internacionais sobre direitos 

humanos. O papel das inovações tecnológicas na concretização do acesso à saúde, indo além 

de um papel autopoiético, justificou sua importância por meio das normas constitucionais e 

infraconstitucionais. 
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RESUMO 

O presente trabalho pretende analisar a necessidade da apropriação da tecnologia pela 

universidade pública brasileira, a partir da relação estabelecida entre a inovação e a propriedade 

industrial no contexto nacional. Isso porque, estudos técnicos demonstram que, embora haja o 

incremento do potencial inovador nacional, este não acompanha o desenvolvimento efetivo de 

inovações tecnológicas e, consequentemente, a obtenção de patentes. Além disso, os mesmos 

números revelam o predomínio da atividade de pesquisa potencialmente inovadora e detentora 

de eventuais títulos de propriedade industrial pelas universidades públicas, denotando a 

necessidade de estudos direcionados a estas instituições. Assim, partindo da importância do 

fortalecimento da cultura da apropriação da tecnologia pela universidade pública, o estudo 

indica a necessidade de se tratar as atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico nestas 

instituições como potencialmente inovadoras e, consequentemente, apropriáveis. Ademais, 

verifica a importância de um tratamento atento e responsável com o possível patrimônio 

intangível gerado no seio destas universidades, no intuito de modificar o cenário atual e atender 

aos mandamentos normativos. 
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ABSTRACT 

The present work intends to analyze the need of the appropriation of the technology by the 

brazilian public university, starting from the relation established between the innovation and 

the industrial property in the national context. This is because, technical studies demonstrate 

that, although there is an increase in the national innovative potential, this does not accompany 

the effective development of technological innovations, and consequently, the obtaining of 

patents. In addition, the same numbers reveal the predominance of the potentially innovative 

research activity and holder of eventual industrial property titles by public universities, denoting 

the need for studies directed to these institutions. Thus, starting on the importance of 

strengthening the culture of technology appropriation by the public university, the study 

indicates the need to treat research and technological development activities in these institutions 

as potentially innovative and, consequently, appropriable. In addition, it verifies the importance 

of an attentive and responsible treatment with the possible intangible assets generated within 

these universities, in order to modify the current scenario and comply with the normative 

commandments. 

 

KEY WORDS: Public University. Industrial Property. Innovation. Appropriation. 

 

RESUMEN  

El presente trabajo pretende analizar la necesidad de la apropiación de la tecnología por la 

universidad pública brasileña, a partir de la relación establecida entre la innovación y la 

propiedad industrial en el contexto nacional. Esto porque, estudios técnicos demuestran que, 

aunque existe el incremento del potencial innovador nacional, éste no acompaña el desarrollo 

efectivo de innovaciones tecnológicas y, consecuentemente, la obtención de patentes. Además, 

las mismas cifras revelan el predominio de la actividad de investigación potencialmente 

innovadora y poseedora de eventuales títulos de propiedad industrial por las universidades 

públicas, denotando la necesidad de estudios dirigidos a estas instituciones. Así, partiendo de 

la importancia del fortalecimiento de la cultura de la apropiación de la tecnología por la 

universidad pública, el estudio indica la necesidad de tratar las actividades de investigación y 

desarrollo tecnológico en estas instituciones como potencialmente innovadoras y, 

consecuentemente, apropiadas. Además, verifica la importancia de un tratamiento atento y 
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responsable con el posible patrimonio intangible generado en el seno de estas universidades, 

con el fin de modificar el escenario actual y atender a los mandamientos normativos. 

 

PALABRAS CLAVE: Universidad Pública. Propiedad Industrial. Innovación. Apropiación. 

 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, atualmente as universidades públicas detêm o predomínio da pesquisa 

científica e tecnológica, bem como recebem a prioridade do tratamento estatal para o 

desenvolvimento de novas tecnologias, tornando-se o principal potencial inovador do país. Por 

conseguinte, dada a consagrada forma de difusão do resultado dos trabalhos pelas 

universidades, o país ocupa o importante 13º lugar em publicações científicas no âmbito 

internacional. E segundo dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, entre os 

dez principais depositantes de patentes residentes no país em 2016, os nove primeiros são 

universidades públicas. 

Contudo, ao lado deste protagonismo universitário, verifica-se no arranjo nacional um 

potencial inovador que não se traduz na mesma proporção em efetiva inovação, e, por 

conseguinte, em patentes. Com efeito, em que pese o Brasil atualmente seja o 13º maior 

produtor de publicações de pesquisa em nível mundial, ocupa tão somente a 69ª posição entre 

127 países em termos de Inovação. No tocante às patentes, a partir da análise do Tratado de 

Cooperação em Matérias de Patentes (PCT), verifica-se que o Brasil, em 2017, depositou 

apenas 593 pedidos, o que representa aproximadamente 1% dos depósitos efetuados pelo país 

líder. Ademais, considerados apenas os depósitos efetuados exclusivamente no Brasil, no INPI, 

verifica-se que 74% pedidos de 2017 foram depositados por estrangeiros. 

Anota-se que visando modificar este cenário e atender ao atual e fático modelo nacional, 

a Lei de Inovação, Lei nº 10.973/04 a Emenda Constitucional da Inovação, EC nº 85/2015, e o 

Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, Lei nº 13.243/2016, para além de incentivarem 

criações inovadoras, a participação da iniciativa privada e a aproximação entre Universidades 

e Empresas, impõem a proteção do resultado deste trabalho de pesquisa estimulado pelo Estado, 

cujo principal instrumento consiste na propriedade industrial. 

Dessa forma, a realização do estudo se justifica diante dos dados que demonstram a 

particularidade nacional, seja pelo domínio da pesquisa estatal, ou ainda pelo significativo 

protagonismo destas atividades pelas universidades públicas, os quais comprovam a 

importância de pesquisas que analisem as particularidades deste relevante sujeito da inovação 
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nacional. Além disso, verifica-se a recente mudança constitucional, realizada por meio da 

Emenda Constitucional nº 85/2015, a qual incluiu entre os temas da ordem social a inovação, 

bem como afastou a prioridade da pesquisa científica no âmbito nacional, colocando em pé de 

igualdade a pesquisa tecnológica e a inovação, além de outros instrumentos jurídicos que 

refletem a política nacional de inovação, como a Lei de Inovação e o Marco Legal da Ciência, 

Tecnologia e Inovação, o que merece reflexão quanto ao seu impacto no âmbito universitário.  

Neste contexto normativo, verifica-se que além de estudos que incentivem a participação 

da indústria e das empresas no ambiente inovador, bem como a aproximação destas das 

universidades públicas, há de se dedicar a pesquisas que fomentem ainda mais à proteção 

daqueles resultados que já são desenvolvidos no âmbito universitário. Com esse último intuito, 

o presente estudo adota como hipótese deste cenário de contrastes entre o potencial inovador, a 

efetiva inovação e o número de patentes nacionais, a ausência de cultura da apropriação da 

tecnologia na universidade pública, seja por se tratarem de instituições públicas, seja pelos 

textos constitucionais anteriores estabelecerem a liberdade de pesquisa, seja pela tradição da 

livre difusão e promoção do conhecimento nestas instituições, seja pela forma consolidada de 

divulgação de seus trabalhos por meio da livre publicação.  

Assim, o presente trabalho, realizado em dezembro de 2018, pretende demonstrar a 

necessidade de apropriação da tecnologia pela universidade pública, a partir do contexto da 

inovação e do número de patentes nacionais. Com essa finalidade, no primeiro item do estudo 

se visa comprovar a forte relação entre a inovação, a propriedade industrial e a universidade 

pública no contexto nacional. Para tanto, inicialmente se busca destacar a importância da 

inovação na atualidade para o desenvolvimento nacional e para o cumprimento dos objetivos 

constitucionais e legais. Na sequência, visa-se demonstrar a estreita ligação entre a propriedade 

industrial e a inovação, a partir dos conceitos estabelecidos pela Lei da inovação, passando pela 

análise destes elementos como instrumentos de proteção, estímulo e representatividade do 

desenvolvimento no contexto internacional. Por fim, destaca-se o desempenho geral do país no 

índice de inovação e no depósito de patentes, e a sua relação direta com as universidades 

públicas no cenário nacional, diante do arranjo inovador do país. 

De posse desses elementos, no segundo item do estudo se busca verificar, como forma de 

contribuir para a modificação do cenário nacional, a necessidade de apropriação da tecnologia 

pela universidade pública, por intermédio das patentes, como mudança paradigmática no 

âmbito da pesquisa e do desenvolvimento universitário. Com esse objetivo, inicialmente são 

identificadas algumas razões para a dificuldade da absorção cultural da necessidade de 

apropriação. Na sequência, são levantados fundamentos que buscam amenizar a respectiva 
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dificuldade, iniciando-se com base no texto constitucional, onde se destaca o estímulo ao 

desenvolvimento, a defesa da soberania, a defesa da propriedade e sua função social, a retirada 

da prioridade entre a pesquisa científica e tecnológica e a inserção da inovação, além do 

princípio da eficiência e da legalidade. Após, analisa-se brevemente a liberdade de expressão e 

a figura do domínio público em face da apropriação para, voltando-se aos textos 

infraconstitucionais, destacar os elementos que indicam a necessidade de proteção das 

atividades de pesquisa e de seus resultados inovadores no âmbito universitário.  

 

1. DIÁLOGO ENTRE INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INDUSTRIAL E 

UNIVERSIDADE PÚBLICA NO CONTEXTO NACIONAL 

Na atualidade, o conhecimento e a inovação tecnológica consistem em importantes 

elementos utilizados para a produção de riqueza e bem-estar social, de forma que o estudo das 

dinâmicas das economias capitalistas nacionais depende da análise da inovação e do 

desempenho tecnológico dos países. Por conseguinte, diante de novas demandas econômicas e 

sociais, as nações se veem voltadas à adoção da inovação para sua inserção no mercado 

internacional competitivo e globalizado, seja pelo reflexo no desenvolvimento do país, seja pela 

eventual dependência tecnológica estrangeira e comprometimento da soberania.  

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, além de estabelecer o desenvolvimento 

nacional como um dos objetivos do Estado no seu art. 3º, II, e de prever a soberania como 

fundamento estatal no seu art. 1º, I, inaugurou nos seus artigos 218 e 219 a preocupação com a 

ciência e a tecnologia, atualmente acrescida da inovação, no intuito de concretizar a finalidade 

constitucional. No ponto, observa-se que a política de desenvolvimento nacional, após algumas 

fases, tem na atualidade como protagonista o papel da inovação e a busca do desenvolvimento 

por meio da inovação, o qual, para além das diretrizes de Ciência, Tecnologia e Inovação, 

passou a irradiar efeitos para outros campos políticos, como a política industrial (Viotti, 2008, 

p. 3 e 4; Salerno, 2006, p. 16). 

Neste contexto, o conceito de inovação passou a se expandir, assumindo um papel central 

na produção de conhecimento, em detrimento da produção de produtos. Conforme o Manual de 

Oslo (OCDE, 2006, p. 36), Joseph Schumpeter, apresentando o processo de “destruição 

criadora”, influenciou as teorias da inovação, sobretudo, ao defender que o desenvolvimento 

econômico é conduzido pela inovação (Oliveira e Avellar, 2009, p. 6). Contribuindo sobre o 

assunto, Henry Etkowitz (2009) demonstrou um novo arranjo inovador, denominado de tríplice 

hélice, o qual inclui centros de pesquisa, empresas e governo de forma articulada. E 
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acompanhando estas mudanças, a Lei nº 10.973/2004 regulou o texto constitucional, trazendo 

no seu atual art. 2º, IV, o conceito de inovação da seguinte forma:  

 
IV - introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que 
resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de 
novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente 
que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho. 

 

Outras leis também buscam a definição da inovação. A Lei nº 11.196/2005, que dispõe 

sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica, registra a definição no § 1º do art. 17. A 

Lei Complementar nº 123/2006, que instituiu o estatuto nacional da microempresa e da empresa 

de pequeno porte, no seu art. 64, I, também define inovação, valendo referir-se, ainda, os 

conceitos trazidos pelo Manual de Oslo (2006, p. 55) e pelo Manual de Frascati (2007, p. 27). 

Diante da sua abstração e da ausência de pretensão de se discutir especificamente o conceito 

neste trabalho, adota-se como variável desta pesquisa o conceito de inovação estabelecido pela 

Lei nº 10.973/2004, e como referência hermenêutica a derivação do adjetivo “novo”, presente 

direta ou indiretamente em todos os conceitos indicados.  

Por outro lado, para fins desse estudo, cumpre trazer outra definição do mesmo diploma 

legal, buscando demonstrar a relevância da inovação tecnológica para o direito de propriedade 

industrial. Trata-se do conceito de criação, previsto antes do conceito de inovação no art. 2º, II, 

da Lei nº 10.973/2004, nos seguintes termos: 

 
II - criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de 
computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente 
derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa 
acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, 
obtida por um ou mais criadores; 

 

Note-se que a própria Lei trouxe os dois conceitos, de inovação e de criação, de forma 

separada, embora este poderia ser contemplado por aquele. Assim, remete-se à ideia de que a 

definição legal de inovação consiste em um gênero, do qual a criação seria espécie. Por 

conseguinte, enquanto a inovação é termo abstrato e teórico, entende-se que a criação, de fato, 

consiste em um objeto mais concreto da Lei, sobretudo quando relacionada aos demais 

diplomas legislativos que permitem a apropriação do seu resultado, como a Lei de propriedade 

industrial. Neste sentido, além da prioridade da menção à criação no texto legal, o art. 12 da 

mesma Lei nº 10.973/2004 expressamente consagra o dever de sigilo a “qualquer aspecto de 

criações” aos envolvidos em atividades que buscam à inovação, referindo-se à criação como 
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inovação em sentido estrito, e não à inovação em sentido amplo e abstrato, demonstrando que 

o conceito de criação está diametralmente vinculado aos bens passíveis de comercialização e 

tutelados pelo direito (Tedeschi, 2011, p. 15). 

No mesmo sentido, observa-se que, embora as vezes se trate a inovação como atividade, 

como no conceito do Manual de Frascati (2007, p. 27), o texto legal tende a defini-la como o 

resultado de uma atividade, como se nota na utilização do substantivo “resulte” no art. 2º, IV, 

da Lei 10.973/04. Esse resultado pode ser juridicamente protegido ou não. E para o direito 

importam aqueles bens que poderão sofrer a eficácia das normas jurídicas, os quais, no caso, se 

darão por intermédio das Leis de propriedade industrial, guardando relação direta com o 

conceito de criação, espécie legal de inovação.  

Assim, desde logo já se observa a relação entre inovação e propriedade industrial, com 

base nas definições da Lei da Inovação. De fato, considera-se que o conceito legal de inovação 

previsto na Lei nº 10.973/04, para além de se relacionar com o resultado de uma atividade, 

aborda um gênero do qual a criação é espécie. Esta acaba se tornando o objeto mais concreto 

da Lei, já que os bens mencionados na sua definição legal se encontram protegidos 

juridicamente por intermédio da Lei de propriedade industrial, tornando-se um resultado 

apropriável. As atividades, por consequência, são realizadas principalmente pela pesquisa, uma 

vez que, no seu art. 1º, a Lei nº 10.973/04 define como seu objetivo central o incentivo à 

inovação e à pesquisa científica e tecnológica. Sem discutir o conceito e suas subdivisões, 

segundo Paviani e Pozenato (1980, p. 40), “entende-se por pesquisa a investigação metódica e 

sistemática de um determinado domínio da realidade em estado de problema”. Neste trabalho, 

apenas se destaca que sem a atividade de pesquisa dificilmente haveria a descoberta de novos 

conhecimentos, e, consequentemente, de produtos e processos inovadores, denotando, também, 

o liame entre a pesquisa e a inovação tecnológica.  

Por outro lado, anota-se que a propriedade industrial consiste em um dos ramos 

protegidos pela propriedade intelectual, a qual, para Pimentel (2005, p. 19), representa o 

“conjunto de princípios e regras que regulam a aquisição, o uso, o exercício e a perda de direitos 

e de interesses sobre ativos intangíveis diferenciadores que são suscetíveis de utilização no 

comércio”. Segundo a maioria dos autores brasileiros, possui a natureza jurídica de direito real 

de propriedade (Gusmão, 1990, p. 18 e 20). Os bens móveis estabelecidos e concedidos pela 

Lei nº 9.279/96, a qual regulou os direitos de propriedade industrial, permitindo a concessão de 

títulos temporários de propriedade, inclusive de produtos farmacêuticos, que antes eram 

vedados pelo antigo Código de Propriedade Industrial (Guerreiro, 2009, p. 241), consagram-se, 
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em síntese, nas patentes de invenção e de modelo de utilidade, bem como no registro de desenho 

industrial e de marca, destacando-se, no presente trabalho, o estudo das patentes, já que 

proporcionalmente mais vinculados às inovações tecnológicas desenvolvidas nas universidades 

públicas.    

 A patente, conforme a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, representa um 

direito exclusivo que se concede sobre uma invenção, facultando a seu titular decidir se esta 

invenção poderá ser utilizada por terceiros e, neste caso, de que forma (WIPO, 2018a). Com 

base nos artigos 8º e 9º da Lei nº 9.279/96, verifica-se que a patente possui duas espécies, a 

invenção e o modelo de utilidade, ambos previstos no art. 2º, II, da Lei da inovação, 

demonstrando, uma vez mais, a estreita ligação entre propriedade industrial e inovação. Por 

outro lado, em que pese ambos os verbos inovar e inventar estejam atrelados à ideia de mudança 

de paradigma, sublinha-se que é patenteável a invenção que atenda simultaneamente aos 

requisitos de novidade, de atividade inventiva e de aplicação industrial, nos termos do art. 8º da 

Lei nº 9.279/96, o que denota que nem toda a inovação será patenteável, já que se exige o 

elemento novo tão somente como um de seus elementos, além de se configurar uma solução 

técnica para um problema técnico (Barbosa, 2003, p. 297). 

A partir deste contexto em cotejo com estes conceitos básicos, convém destacar outros 

argumentos que demonstram que a inovação tecnológica e a propriedade industrial, sobretudo 

por meio de patentes, se inter-relacionam no sistema econômico mundial neoliberal. Como 

anota Barbosa (2010, p. 1), “a ideia por trás do sistema de patentes é de incentivar o 

investimento em inovação”. De fato, uma das maneiras consagradas de intervenção do Estado 

no fomento e promoção das atividades que buscam à inovação consiste no sistema de proteção 

de propriedade industrial, o qual se justifica como forma de assegurar os investimentos que 

visem ao desenvolvimento de novas tecnologias, garantindo um privilégio temporário. 

Com efeito, há uma significativa relevância econômica verificada na aquisição de títulos 

de propriedade desenvolvidos por meio de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), o que ocorre 

por meio de produtos e processos inovadores que possam ser objeto de proteção e exclusividade 

de exploração. Assim, inova-se para se proteger e se protege para inovar, de forma que “o retrato 

das atividades inovativas de um país aperfeiçoa-se com esse esforço conjunto” (Andreassi et 

al., 2000, p. 65). As patentes, na verdade, consistem no direito de exploração exclusiva e 

temporária de uma inovação tecnológica. E esta mesma patente representa a oportunidade de 

retorno e de “retribuição da sociedade ao esforço inovador” (Albuquerque, 1998, p. 89).  

A atratividade inicial para a busca da inovação e a consequente proteção por meio da 

propriedade intelectual é marcadamente mercadológica, já que se permite em um mercado 
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bastante competitivo a exploração de um determinado produto ou processo inovador em regime 

de monopólio, sem qualquer competição por um determinado período de tempo, tratando-se de 

uma exceção à livre iniciativa assegurada pelo Estado. Em decorrência disso, a segurança obtida 

com a proteção do conhecimento através do sistema de patenteamento apresenta significativa 

importância na estratégia concorrencial (Pereira, 2011, p. 572). Ademais, na atualidade, a 

detenção desses títulos de propriedade acaba por refletir o desenvolvimento econômico e social 

dos países, os quais deixam de ser exportadores de matérias primas e commodities para se 

tornarem produtores e exportadores de tecnologia, além de autossuficientes em termos 

tecnológicos.  

Por conseguinte, as patentes acabam representando um importante indicador 

internacional do potencial inovador dos países (Cruz, 2004, p. 12). Na espécie, o Manual de 

Oslo, utilizado como base e referência usual sobre inovação, estabelece duas famílias 

fundamentais para a mensuração da inovação. De um lado os recursos direcionados à Pesquisa 

e Desenvolvimento, e de outro, as estatísticas de patentes (OECD, 2006, p. 29), demonstrando 

o evidente diálogo entre ambos elementos. 

Abordada esta estreita relação, cumpre destacar o diálogo destes dois institutos com as 

universidades públicas nacionais. A universidade, desde sua origem, teve por fim cultivar e 

transmitir o saber humano acumulado. Acompanhando o homem em seus processos e estruturas 

sociais, ela foi se adaptando constantemente às diferentes realidades, prestigiando para o cultivo 

e difusão do conhecimento o ensino, e para a necessidade de sua ampliação e descoberta, a 

pesquisa (Wanderley, 1991, p. 37-38).  

Neste sentido, a Constituição Federal em seu artigo 207, caput, estabeleceu a 

indissociabilidade das atividades de pesquisa, ensino e extensão, exigindo a observância dessas 

tarefas pelas universidades públicas, autarquias em regime especial, segundo a moderna 

doutrina administrativista (Carvalho, 2016, p. 179), passando-se, assim, a se incentivar 

fortemente a pesquisa e o desenvolvimento de novos conhecimentos nestas instituições.  

E atualmente, voltando os olhos para o arranjo inovador nacional, identificou-se o 

predomínio da pesquisa científica e tecnológica, do potencial inovador e da obtenção de novos 

títulos de patente, pelas universidades públicas, de forma oposta a países mais industrializados, 

nos quais o predomínio se dá pela indústria e por empresas privadas. Ou seja, para além de um 

potencial inovador, a universidade pública se tornou o principal potencial inovador nacional, e 

imediatamente, o principal depositante de patentes, denotando a relação fática entre os três 

elementos.  
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De fato, verificou-se que o Brasil se encontra em 13º lugar como maior produtor de 

publicações de pesquisa em nível mundial, conquanto a colaboração de coautores da indústria 

seja de tão somente 1% dos trabalhos de pesquisa nacionais (Cross et al, 2018, p. 6). O mesmo 

relatório apontou que as 20 universidades que mais publicam, e revelam a tendência da 

supremacia da pesquisa, são todas universidades públicas, sendo 16 federais e 4 estaduais 

(Cross et al, 2018, p. 42). 

Ao lado disso, observou-se no país que, além do investimento em pesquisa e 

desenvolvimento preponderantemente estatal, o percentual dos dispêndios do governo federal 

foi majoritariamente investido no Ministério da Educação, ao qual estão submetidas as 

universidades. Em 2015, entre todos os então 39 Ministérios, o MEC foi o destinatário de 60% 

do total de recursos em Pesquisa e Desenvolvimento (MCTIC, 2017, p. 36) e 53,2% dos 

recursos em Ciência e Tecnologia (MCTIC, 2017, p. 34).  

No mesmo sentido, do total de pessoas envolvidas com pesquisa e desenvolvimento no 

Brasil, segundo os últimos indicadores nacionais de ciência, tecnologia e inovação, 69,9% estão 

alocadas no Ensino Superior, 3,3% no governo e 26,1% em empresas, contrastando, por 

exemplo, com a República da Coreia, onde 79,5% dos pesquisadores trabalham nas empresas, 

enquanto apenas 12,1% estão no ensino superior (MCTIC, 2017, p. 146).  

Como resultado deste cenário nacional, uma vez mais comprovando o diálogo entre 

pesquisa, inovação e propriedade industrial, e o consequente protagonismo das universidades 

públicas no âmbito nacional, anota-se que ao se analisar o número de depósitos de patentes no 

país, segundo dados do INPI (2017, p. 21), entre os dez principais depositantes de patentes 

residentes no país em 2016, os nove primeiros são universidades públicas. 

Ocorre que, ao lado deste protagonismo das universidades públicas, o qual contribui com 

a demonstração da vinculação entre inovação e patentes, verifica-se no arranjo nacional um 

potencial inovador no país que não se traduz na mesma proporção em efetiva inovação, e, por 

conseguinte, em patentes. Com efeito, em que pese o Brasil atualmente seja o 13º maior 

produtor de publicações de pesquisa em nível mundial (Cross et al, 2018, p. 6), ocupa tão 

somente a 69ª posição entre 127 países em termos de Inovação, segundo o Índice Global de 

Inovação de 2017 (GII, 2017, p.17).  

Além do desempenho no índice internacional de inovação, é possível identificar 

performance semelhante no depósito de patentes, sobretudo quando comparado com países 

estrangeiros, reforçando o diálogo entre ambos. De fato, a partir do relatório produzido pela 

Organização Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO, 2018b), relativo à análise do Tratado 

de Cooperação em Matérias de Patentes (PCT), entre os cinco principais países depositantes de 
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patente no mundo, constata-se que o maior depositante de patentes no ano 2017 foi os Estados 

Unidos, com 56.624 pedidos, seguido por China, com 48.882 pedidos, Japão, com 48.208 

pedidos, Alemanha, com 18.982 pedidos, e República da Coreia, com 15.763 pedidos.  

Já o Brasil depositou 593 pedidos, o que representa aproximadamente 1% dos depósitos 

efetuados pelo país líder (WIPO, 2018b, p. 1). Anota-se que o Brasil aderiu ao PCT em 1978. 

Ao se consultar a base de dados Patentscope (2018), em maio de 2018, constatou-se que o total 

de depósitos de pedidos PCT tendo o Brasil como país de origem, em todo o período, somou 

7.386 depósitos. Assim, somados todos os depósitos do Brasil durante os 40 (quarenta) anos 

em que aderiu ao Protocolo, verifica-se que o país, com os seus 7.386 depósitos, não alcança 

metade dos depósitos da Coreia em um único ano, ou ainda, não alcança 14% dos depósitos dos 

EUA também em um único ano. 

No mesmo sentido, ainda que considerados apenas os depósitos efetuados exclusivamente 

no Brasil, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, também se verifica uma desarmonia. 

No ponto, com base nos Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTIC, 

2017, p. 113), constata-se que, no Brasil, foram depositados no INPI 31.020 pedidos de patentes 

no ano de 2017. Deste total, apenas 8.082 foram depositados por residentes no país, enquanto 

22.938, ou seja, 74%, foram depositados por estrangeiros. 

Dessa forma, conquanto se verifique que o Brasil publica de forma relevante, possui um 

número expressivo de pesquisadores, tem uma das maiores economias, populações e território 

do mundo, e investe de forma expressiva, embora ainda não desejável, em pesquisa, constata-

se que o país deixa a desejar na hora de transformar essa pesquisa em inovações tecnológicas 

e, consequentemente, em patentes.  

Buscando amenizar este cenário nacional, e atender aos objetivos normativos, a Lei da 

Inovação, Lei nº 10.973/04 a Emenda Constitucional da Inovação, EC nº 85/2015, e o Marco 

Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, Lei nº 13.243/2016, para além de incentivarem 

criações inovadoras, a participação da iniciativa privada e a aproximação entre Universidades 

e Empresas, impõem a proteção do resultado deste trabalho de pesquisa estimulado pelo Estado, 

cujo principal instrumento consiste na propriedade industrial. 

No mesmo sentido, a análise do texto constitucional, relativo à tecnologia e à inovação, 

da Lei de Inovação e da Lei de propriedade industrial, denota que todos dispositivos convergem 

para um mesmo objetivo, qual seja, o desenvolvimento tecnológico nacional, como no caso do 

art. 5º, XXIX, e art. 218, 219, 219-A e 219-B, da CF, o art. 2º, caput, da Lei 9.279/96, e, por 

exemplo, o art. 1º, caput, parágrafo único, I e II da Lei nº 10.973/04, modificada pela Lei 
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13.243/2016, o qual passa pela apropriação de tecnologias nacionais e pela diminuição da 

dependência da tecnologia estrangeira.   

Assim, verifica-se a relação existente entre a propriedade industrial, a inovação e a 

universidade pública no país, bem como o protagonismo das atividades que repercutem 

naqueles resultados nestas instituições, e o potencial inovador nacional que não se traduz em 

inovação tecnológica e em títulos de patente. Consequentemente, observa-se a importância da 

apropriação da inovação pelas universidades públicas, e consequentemente da tecnologia 

desenvolvida, por meio da propriedade industrial, seja para o desenvolvimento social e 

econômico do país, seja para a mitigação da dependência da tecnologia estrangeira, ou ainda na 

busca do cumprimento dos fins exigidos e perseguidos pela legislação e pela política nacional. 

 

2. DA APROPRIAÇÃO DA TECNOLOGIA PELA UNIVERSIDADE PÚBLICA 

BRASILEIRA 

Como analisado, no país, voltando os olhos para o arranjo inovador nacional, identifica-

se o predomínio da pesquisa, do potencial inovador e da obtenção de novos títulos de patente 

pelas universidades públicas, o que impõe um novo olhar sobre o assunto. Com efeito, para 

além de trabalhos que incentivem a participação da indústria e das empresas no ambiente 

inovador, bem como a aproximação destas das universidades públicas, identifica-se a 

necessidade de pesquisas que fomentem ainda mais à proteção daqueles trabalhos que já são 

desenvolvidos no âmbito universitário, sendo este o intuito do presente estudo.  

No ponto, observa-se que as universidades públicas, por se tratarem de instituições 

públicas, de forma habitual tem suas atividades vinculadas a ideia de coisa pública, em oposição 

à coisa privada, o que já aponta para eventuais dificuldades interpretativas relativas à 

apropriação do resultado por meio da propriedade industrial. Soma-se o fato de que na história 

constitucional brasileira os textos anteriores à Constituição de 1988 tratavam 

fundamentalmente da liberdade da ciência e do dever do Estado no apoio à pesquisa (Barbosa, 

2015, p. 12), sem a efetiva preocupação com o desenvolvimento tecnológico, o que não foi 

reproduzido pelo texto atual. 

Ademais, tradicionalmente a universidade consiste na livre difusora e promotora do 

conhecimento, sem vocação voltada ao atendimento das necessidades do mercado, o que 

consequentemente representa naturais dificuldades no desenvolvimento e na consequente 

apropriação da tecnologia, realizada por intermédio de suas pesquisas, e que se dá sobretudo 

por meio da propriedade industrial.  
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Além disso, registra-se que o adjetivo atribuído ao título, de propriedade “industrial”, 

somado à previsão na Constituição Federal no artigo 5º, incisos XXVII, XXVIII e XXIX, da 

propriedade industrial entre o rol das garantias fundamentais do homem (Basso, 2008, p. 39), e 

ao adequado estudo de forma mais específica no âmbito do direito empresarial (Barros, 2016, 

p. 143), já que com clara vocação para proteção de interesses privados, notadamente de 

indivíduos, empresas e indústrias, contrastam com o arranjo fático nacional e com o predomínio 

das universidades públicas nesta atividade, fomentando o debate.  

Neste trabalho não se discutirá os fundamentos filosóficos da propriedade, sobretudo no 

tocante à propriedade industrial, já que neste caso a escassez, ao contrário dos bens naturais, é 

determinada pelo Estado. Tão somente se afasta a expressão original, inspirada no princípio do 

Homestead Act, e adota-se como diretriz da apropriação a passagem do objeto sem dono para o 

estado de domínio de alguém. Ademais, no presente estudo não se pretende discutir 

especificamente o papel da universidade. Contudo, diante do diálogo entre inovação e 

propriedade industrial, em comparação ao desempenho inovador nacional, lança-se o foco a 

este importante sujeito do sistema de inovação brasileiro, identificando, neste estudo, a 

necessidade de apropriação da tecnologia inovadora, no intuito de contribuir para uma mudança 

cultural que vise ao estímulo e ao adequado tratamento do potencial inovador e da propriedade 

industrial (Bonacelli et al, 2016, p. 129) como bem público. Na espécie, apenas se destaca que, 

conquanto não esteja especificamente entre as suas atividades, o contexto fático atual denota a 

preponderância da universidade na pesquisa tecnológica, não havendo como negar a sua 

importância no desenvolvimento social, econômico e tecnológico do país. 

Por conseguinte, presume-se, para a efetiva realização dos objetivos constitucionais, para 

o atendimento das finalidades normativas e para a mudança fática do desempenho nacional, a 

necessidade de proteção das atividades desenvolvidas nas universidades públicas, 

consolidando-se a mudança cultural e o contexto da pesquisa e da inovação tecnológica. E neste 

trabalho, uma das sugestões para a busca desta finalidade e estímulo ainda maior para a 

obtenção de resultados e títulos consiste na difusão da necessidade de apropriação da 

tecnologia, sobretudo por meio da propriedade industrial.  

Com efeito, a Constituição contemporânea além de não tratar mais da liberdade de 

pesquisa, por meio dos artigos 218, 219, 219-A e 219-B reforça a necessidade de 

desenvolvimento científico, por meio da pesquisa e capacitação científica de um lado, e do 

desenvolvimento tecnológico, por meio da pesquisa e capacitação tecnológica, de outro, além 

da inovação. Prestigia-se, assim, o princípio do desenvolvimento, característico da terceira 
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geração e estabelecido no art. 3º, II, da CF, bem como a  soberania nacional, elemento do Estado 

extraído do art. 1º, I, da CF. Inclusive, como mencionado, cotejando o texto constitucional 

relativo à tecnologia e à inovação, com a Lei de propriedade industrial e com a Lei de Inovação, 

verifica-se que todos convergem para o desenvolvimento tecnológico nacional, o qual 

necessariamente há de ser protegido.   

Ademais, o texto constitucional indica uma possível diferença didática da atividade 

científica, a qual se presume não apropriável, da atividade tecnológica e da inovação, estas sim 

presumivelmente objetos de apropriação, embora, na prática, estas atividades possam se 

confundir. Respectiva preocupação constituinte que reflete a faculdade de apropriação é 

reforçada pela previsão do art. 5º, XXIX, da CF, ao estabelecer a possibilidade da propriedade 

industrial, embora condicionada ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e 

econômico do país, bem como a propriedade privada, a qual também constitui fundamento da 

ordem econômica, condicionada a sua função social, conforme art. 5º, XXII e XXIII, e art. 170, 

II e III, todos da CF. Sem a efetiva apropriação das tecnologias desenvolvidas, o país faculta o 

não atendimento das finalidades constitucionais estabelecidas e permite a agentes externos a 

apropriação do resultado produzido com esforço de todos. 

Além da teórica distinção das atividades científicas e tecnológicas que deixam de ter 

prioridade entre si, da busca à inovação, ao desenvolvimento nacional e à soberania, bem como 

a atenção dada à função social da propriedade e ao interesse social, invoca-se como fundamento 

da apropriação o princípio da eficiência, estabelecido no caput do artigo 37 da Constituição. 

Isso porque, sem a apropriação do resultado do trabalho público, além de se permitir o 

desperdício de recursos públicos, não haveria qualquer retorno do investimento estatal, tão 

pouco a efetiva destinação a sua finalidade, uma vez que se facultaria que a mesma sociedade 

pagasse, ou eventualmente importasse, a tecnologia que ela mesma produziu ou contribuiu para 

seu desenvolvimento, impedindo a concretização do mandamento constitucional.  

Analisando os textos infraconstitucionais, para problematização do assunto, adota-se 

como exemplo prático e emblemático o fato de que uma das formas consolidadas para avaliação 

da produção técnica das Universidades ainda consiste na publicação de trabalhos científicos, o 

que consequente se traduz na busca e na divulgação de novos conhecimentos em livros, 

periódicos e revistas especializadas. Contudo, como é cediço, a publicação destas informações 

pode afetar a proteção da invenção, já que a Lei nº 9.279/96 exige no seu artigo 8º o atendimento 

dos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Especificamente com 

relação ao requisito novidade, este é considerado pela Lei como aquilo que não está 
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compreendido no estado na técnica, ou seja, acessível ao público de forma escrita ou oral, antes 

da data de depósito do pedido de patente, conforme art. 11, caput e §1º, da Lei nº 9.279/96. 

Por conseguinte, observa-se um aparente paradoxo consistente no fato de que, embora 

exista o fomento da publicação científica no seio Universitário, esta mesma publicação pode 

inviabilizar a proteção da propriedade industrial já que, no momento da publicação, elimina-se 

o requisito novidade. Além de se tratar de um método destacado de avaliação da produção 

científica, verifica-se como fundamento para a publicação, em diálogo com a defesa da não 

apropriação, o argumento de vocação principal da ciência ao domínio público, sobretudo em 

razão da redação original do artigo 218, §1º da CF, que priorizava a pesquisa científica. Além 

disso, invoca-se a liberdade de expressão, prevista no art. 5º, IX, da CF. 

No ponto, cumpre destacar que a resistência à tese de vocação única do domínio público 

da pesquisa já era sustentada no §2º do artigo 218 da CF, o qual já estabelecia a ideia de 

apropriação da tecnologia, sobretudo de forma a solucionar problemas nacionais e desenvolver 

o sistema produtivo interno e regional, sob pena de se permitir o favorecimento do setor 

produtivo estrangeiro. De qualquer forma, a Emenda Constitucional nº 85/2015 modificou o 

artigo 218 da CF, retirando a prioridade existente e prevendo, em igualdade de condições, a 

inovação e a pesquisa científica e tecnológica, sendo a inovação e a pesquisa tecnológica, em 

regra, destinadas à solução de um determinado problema técnico, e, consequentemente, 

apropriável. Extrai-se, assim, a possibilidade da apropriação dos resultados das pesquisas no 

âmbito constitucional, cogitando-se, inclusive, como regra, embora isto não seja sinônimo de 

que não haja exceções. Nesse sentido, os ensinamentos de Barbosa (2015, p. 22): 

 

Assim, não se consagra mais na Constituição que a Ciência básica financiada pelo 
estado destina-se ao domínio público, e a tecnologia à apropriação. É uma vitória dos 
patrimonialistas: mantido em sigilo, resguardado, o saber científico agora pode (o que 
não significa que deva ou seja em todos casos) excluído do domínio comum.  

 

Com efeito, é fato que a própria Constituição, no art. 5º, IX, estabeleceu a liberdade de 

expressão da atividade científica, independente de censura ou licença. Contudo, a própria 

constituição, em seus artigos 218, 219, 219-A e 219-B, para além de prever em igualdade de 

condições a pesquisa científica e tecnológica, a qual na prática muitas vezes não é de fácil 

distinção, afastou a prioridade anterior e inclui a inovação entre seus temas. Uma interpretação 

sistemática e histórica dos dispositivos constitucionais pode conduzir à presunção de que 

permanece livre a publicação da pesquisa científica, não apropriável, a qual deve ser 

diferenciada da pesquisa tecnológica, cujos resultados inovadores são efetivamente 
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apropriáveis, sobretudo por meio da propriedade industrial. O que não mais se pode afirmar, 

com base no texto constitucional que além de igualar as atividades incluiu a inovação entre seus 

temas, é a presunção de que a pesquisa seja científica, o que conduz a necessidade de tratamento 

da atividade e de seus resultados como possivelmente tecnológicos e inovadores, já que o fruto 

desta atividade pode ser afetado caso não adequadamente protegido. Tão pouco se pode, diante 

do cenário nacional, ignorar que dado o protagonismo de uma instituição pública, esta submete-

se a regime jurídico próprio, visando ao interesse coletivo, ao qual estão vinculados os 

servidores que nela atuam.    

Frisa-se que a tensão existente entre domínio público e direito de exclusividade, como a 

propriedade industrial, é consequência natural da inclinação à escolha política e econômica dos 

Estados para o desenvolvimento tecnológico. Segundo Barbosa (2005, p. 4 e 5): 

 
Das muitas formas possíveis de estímulo ao investimento criativo, a história real das 
economias de mercado inclinou-se por um modelo específico: aquele que dá ao 
criador ou investidor um direito de uso exclusivo sobre a solução tecnológica, ou sobre 
a obra do espírito produzida. 
(...) 
Nas situações em que a criação é estimulada ou apropriada pelo mercado, duas 
hipóteses foram sempre suscitadas: 
a) ou a da socialização dos riscos e custos incorridos para criar; 
b) ou a apropriação privada dos resultados através da construção jurídica de uma 
exclusividade artificial, como a da patente, ou do direito autoral, etc.. É desta última 
hipótese que falamos inicialmente como sendo o modelo preferencial das economias 
de mercado.  

 

No particular, relembra-se que a discussão acerca do domínio público nasce quando o 

direito estatal passa a limitar o uso de criações. Previamente à apropriação da tecnologia e ao 

direito de exclusividade, não se falava em domínio público e privado. Conforme afirma Barbosa 

(2011, p. 14) “antes de se criarem patentes, direitos exclusivos de autor, ou monopólios de 

exploração de variedades de rosas, tudo era de domínio público, e assim a questão era 

indistinta”. Dessa forma, a alegação de domínio público, ao contrário do que possa parecer, 

surge no século XIX visando limitar o prazo de apropriação e exclusividade do direito autoral. 

Por conseguinte, caíam em domínio público as obras apropriadas que ultrapassassem o prazo 

de proteção legal, o que é reconhecido até hoje.  

Buscando definir as suas características, Barbosa (2005. p. 10), afirma que “o ingresso no 

domínio público em cada sistema jurídico é incondicional, universal e definitivo; a criação 

passa a ser comum de todos, e todos têm o direito de mantê-la em comunhão, impedindo a 

apropriação singular”. O conceito, contudo, ainda não é pacífico, conforme afirma Hely Lopes 

Meirelles, a partir da doutrina administrativa (2016, p. 633): 
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O conceito de domínio público não é uniforme na doutrina, mas os administrativistas 
concordam em que tal domínio, como direito de propriedade, só é exercido sobre os 
bens pertencentes às entidades públicas e, como poder de Soberania interna, alcança 
tanto os bens públicos como as coisas particulares de interesse coletivo. 
A expressão domínio público ora significa o poder que o Estado exerce sobre os bens 
próprios e alheios, ora designa a condição desses bens.  
A mesma expressão pode ainda ser tomada como conjunto de bens destinados ao uso 
público (direto ou indireto - geral ou especial - uti singuli ou uti universia) como pode 
designar o regime a que se subordina esse complexo de coisas afetadas de interesse 
público. 

 

Nesse sentido, o domínio público da pesquisa e da inovação deve ser entendido não como 

algo exclusivamente de domínio estatal. Para além daquilo que é de uso geral e livre, constitui-

se, sobretudo, por aquilo que é não apropriável (Barbosa, 2011, p. 19). E no ponto, 

evidentemente que o resultado das pesquisas tecnológicas desenvolvidas na universidade 

pública é apropriável por meio da propriedade industrial. Recorda-se que o Estado, por meio da 

Constituição Federal, no art. 5º, XXIX, e a Lei de propriedade industrial, Lei nº 9.279/96, 

afastam as criações do domínio público e estabelecem a apropriação destes bens. E assim se 

destaca que, na verdade, a criação tecnológica apropriável somente cai em domínio público 

após a extinção da patente, nos termos do parágrafo único do art. 78 da Lei 9.279/96.  

Não se ignora a defesa do domínio público de toda a tecnologia, bem como o importante 

posicionamento acerca do qual uma patente configura uma limitação legal à livre iniciativa e à 

livre concorrência, prejudicial à sociedade e aos consumidores (Ramos et al, 2016, p. 30). 

Contudo, enquanto existente o sistema de proteção, e consequentemente, enquanto permitida a 

apropriação deste bem, para atender aos fins exigidos pela Constituição e pela Lei, entende-se 

que se impõe a efetiva proteção.  

Relembra-se, ainda, que a respectiva apropriação não impede a utilização de outras 

formas de distribuição e acesso livre da tecnologia, tais como a autorização e o licenciamento 

gratuito. Contudo, conforme se observa, a apropriação não se confunde com domínio público, 

já que, como bem apropriável, deverá ser objeto de proteção para posterior disposição livre ou 

limitada, de acordo com o interesse público. 

Além destes argumentos, verificando-se o artigo 88 da Lei nº 9.279/96, constata-se que a 

propriedade industrial, desenvolvida no âmbito universitário com a utilização de recursos 

públicos e em decorrência do exercício das atribuições do cargo de seus servidores, é da pessoa 

jurídica, e consequentemente, da universidade pública. De fato, as universidades públicas, ao 

prestarem um serviço público na busca do atendimento de uma necessidade coletiva, oferecem 
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os meios e equipamentos para a realização da pesquisa e do desenvolvimento de tecnologias. 

Seus docentes e pesquisadores, mediante relação estatutária ou contratual, são remunerados 

para o desenvolvimento dessas atribuições, já que além do ensino, exercem as atividades de 

pesquisa e de extensão de forma indissociável, nos termos do artigo 207, da Constituição 

Federal. Por conseguinte, o resultado dessa atividade, em regra, se torna um bem público, ao 

qual incide regime jurídico específico, o que já denotaria a discussão acerca da possibilidade 

de divulgação de informações pelo pesquisador público de maneira espontânea diante do 

eventual prejuízo ao requisito legal para apropriação do resultado final. 

Com efeito, entende-se como bem público aquele pertencente às pessoas jurídicas de 

Direito Público, nos termos do artigo 98 do Código Civil, bem como aqueles que, embora não 

pertencentes a estas pessoas, estejam afetos à prestação de uma atividade pública (Mello, 2013, 

p. 929). Conforme ensina Di Pietro (2014, p. 748), a natureza jurídica da propriedade pública, 

conquanto não seja distinta na essência da propriedade privada, possui características próprias 

em razão da afetação dos bens, destacando-se a alienação condicionada, a impenhorabilidade, 

a imprescritibilidade e a não oneração. A existência deste regime jurídico próprio aos bens 

públicos visa assegurar a continuidade do serviço público e a supremacia do interesse público, 

além de atender aos princípios centrais da administração de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, conforme art. 37 da CF, denotando o cuidado ao 

patrimônio público, seja pelo administrador ou pelo servidor que utiliza a coisa pública, 

limitando a sua livre disposição para o cumprimento da finalidade coletiva.  

No ponto, como já mencionado, embora não esteja especificamente entre as suas 

atividades, o contexto fático denota a preponderância da universidade na pesquisa tecnológica, 

não havendo como negar a sua importância no desenvolvimento econômico, social e 

tecnológico do país. Consequentemente, impõe-se o tratamento dos recursos que são utilizados 

para a realização da pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias como uma atividade 

pública potencialmente apropriável, exigindo do administrador e dos agentes públicos 

envolvidos o adequado tratamento do patrimônio público no interesse de todos. Este olhar 

diante da realidade nacional e do tratamento jurídico dado ao bem público, indica a necessidade 

do desenvolvimento e da proteção dos ativos intelectuais, os quais devem ser adequadamente 

acompanhados e tratados como qualquer outro bem físico de propriedade da instituição. 

Da mesma forma, ao se abordar a relação estatal estabelecida entre servidores públicos e 

bens públicos, há a incidência das duas pedras de toque do direito administrativo, quais sejam, 

a supremacia do interesse público, caracterizada pela prevalência do interesse coletivo sobre o 

individual, e a indisponibilidade do interesse público, as quais também delimitam o poder 
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administrativo impedindo a livre disposição do agente. Além destes parâmetros que vinculam 

o agente estatal, verifica-se a incidência de deveres administrativos com o patrimônio público 

que também restringem a atividade dos servidores, tais como o de zelo, atendido por meio de 

comportamentos e do cumprimento dos objetivos preestabelecidos de eficiência; de eficiência, 

o qual exige do agente público o melhor resultado possível com o mínimo da aplicação de 

recursos; de controle, configurado no adequado acompanhamento da aplicação e guarda dos 

recursos e bens públicos; e o dever de prestar contas na gestão e utilização dos bens e interesses 

da coletividade, o que repercute, no caso analisado, no desenvolvimento das pesquisas 

potencialmente protegidas.  

Nestes dois últimos pontos, destaca-se que o recente Decreto nº 9.283/2018, ao regular a 

Lei de Inovação, expressamente prevê o capítulo VII, “Da Prestação de Contas”, estabelecendo 

medidas de monitoramento e avaliação constante da atividade de desenvolvimento, bem como 

regulando a prestação de contas final, em uma clara preocupação com a atividade 

potencialmente apropriável. Anota-se que respectivos deveres prestigiam a administração 

pública gerencial, corolário das modificações tecnológicas e da atual organização econômica e 

política mundial, de forma a permitir ao Estado a competição com outros países diante da 

globalização. Respectiva orientação foi valorizada pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho 

do Estado lançado em 1995, culminando com a Emenda Constitucional nº 19/1998 e 

paulatinamente tem substituindo a administração burocrática, voltada ao controle de processos, 

para uma administração gerencial, dedicada ao controle de resultados (Mafra, 2005). Assim, 

destaca-se que a vinculação do agente público a determinadas balizas não pretende o 

engessamento de suas atividades, justamente atacado pela administração gerencial, mas sim o 

cuidado e o comprometimento com o resultado daquelas atividades. 

Dessa forma, tendo em vista que para a realização da pesquisa tecnológica há a utilização 

de recursos públicos e de servidores públicos, bem como que o resultado desta atividade pode 

contribuir para o desenvolvimento e soberania nacional, o tratamento deste potencial, desde o 

início, como eventual patrimônio público já denota a necessidade de cuidado e eventual 

proteção, consagrando o princípio da apropriação. 

Além destes mandamentos decorrentes do regime jurídico do bem público e da relação 

entre o patrimônio público e os agentes estatais, outro elemento significante para o acolhimento 

do princípio da apropriação consiste nas determinações de sigilo dos envolvidos pelo legislador 

ordinário, o que consagra o princípio de confidencialidade da atividade de pesquisa e 
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desenvolvimento de tecnologia, protegido no âmbito civil, administrativo e penal, na busca de 

se resguardar a novidade e garantir o direito de propriedade (Bochino et al, 2010, p. 193).  

No particular, relembra-se que a Constituição Federal estabelece hipóteses de exceções 

ao princípio da publicidade, como previsto nos artigos 5º, XIX, XXXIII, XXXIV e LX 

indicando a possibilidade de sigilo diante do interesse público. O Acordo TRIPS, incorporado 

ao ordenamento jurídico nacional pelo Decreto nº 1.355/94, no seu art. 39, estabelece a 

viabilidade da proteção da informação confidencial. A Lei de acesso à informação, Lei nº 

12.527/11, expressamente protege o sigilo dos projetos de pesquisa e desenvolvimento 

científicos ou tecnológicos, conforme artigo 7º, §1º, artigo 22 e inciso VI do artigo 23. A Lei 

nº 9.279/96 consigna no art. 195, XI e XII hipóteses de crime de concorrência desleal decorrente 

da divulgação sem autorização de informações, obtidos em decorrência da atividade exercida 

ou de forma ilícita. Recorda-se que o art. 116, VIII, da Lei 8.112/90 estabelece ao servidor 

público o dever de sigilo sobre assunto da repartição e o artigo 325 do Código Penal estabelece 

o tipo penal de violação de sigilo funcional àquele que revelar fato de que tiver ciência em razão 

do cargo ou que deva permanecer em segredo, cujos agentes ativos são estendidos pela norma 

do artigo 327 do mesmo diploma.  

Além destes dispositivos que já permitiriam a discussão do assunto, e denotariam a 

mudança paradigmática de abordagem da apropriação da tecnologia em face do domínio 

público e da livre difusão de informações, o artigo 12 da Lei nº 10.973/04, de forma expressa, 

estabeleceu, uma vez mais, o dever de confidencialidade de qualquer aspecto da criação 

desenvolvida na universidade. Observe-se o seu teor: 

 
Art. 12. É vedado a dirigente, ao criador ou a qualquer servidor, militar, empregado 
ou prestador de serviços de ICT divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de 
criações de cujo desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado 
conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter expressa autorização da 
ICT. 

 

A norma exige a autorização expressa da Universidade para divulgação de aspectos da 

criação em desenvolvimento ou desenvolvida por qualquer um de seus envolvidos, o que pode 

afetar diretamente as práticas até então adotadas no âmbito universitário. Assim, consagra-se, 

com base neste dispositivo legal, e nos anteriores analisados, o princípio da confidencialidade. 

Contudo, de forma lógica, incide o dever de confidencialidade visando a uma finalidade. 

E no caso, a finalidade mais ostensiva consiste na proteção do eventual resultado final, o que 

concretiza o princípio da apropriação. Consequentemente, um princípio é meio e fundamento 

para a concretização do outro.  
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De qualquer sorte, para fins deste trabalho, destaca-se que, vinculando-se a inovação e as 

atividades voltadas para este resultado, sobretudo por meio da pesquisa, à propriedade 

industrial, há uma mudança paradigmática acerca da apropriação da tecnologia, sobretudo no 

âmbito universitário, principal potencial inovador do país, cuja orientação como princípio 

deverá nortear os agentes públicos e os intérpretes das normas na realização das atividades 

intermediárias para obtenção da tecnologia.  

Sublinha-se, que nada impede que uma vez protegida e apropriada a tecnologia seja 

livremente acessada e oferecida, já que, como abordado por Dênis Barbosa (2015, p. 21), 

“apropriação não quer dizer denegar acesso”. Ademais, anota-se que não há princípios 

absolutos, os quais devem ser aplicados com parcimônia e ponderação quando em conflito com 

outros princípios. O que se observa é que os mandamentos normativos analisados, como o dever 

de sigilo determinado pelo legislador, consagram uma finalidade, da qual decorre o princípio 

da apropriação. E o atendimento a estes diplomas, acaba consagrando o princípio da legalidade, 

estabelecido no caput do art. 37 da CF. 

Em síntese, observa-se que por uma interpretação lógica, sistemática e teleológica do 

ordenamento jurídico, a partir da busca do desenvolvimento e da soberania nacional, previstos 

no artigo 3º, II e artigo 1º, I, concretizados por meio dos artigos 218, 219, 219-A e 219-B, todos 

da CF; pela observância dos princípios da legalidade e da eficiência, estabelecidos no caput do 

artigo 37 da CF; em decorrência da importância do atendimento da propriedade industrial a 

uma finalidade social, decorrente do art. 5º, XXIX, XXII, XXIII e art. 170, II e III, todos da 

CF; pela previsão do art. 88, da Lei nº 9.729/96, o qual fundamenta a propriedade da 

universidade pública e consequentemente origina um bem público em que incide regime 

jurídico específico; tendo em vista a incidência dos princípios da supremacia e 

indisponibilidade do interesse público, bem como os deveres administrativos de zelo, 

eficiência, controle e prestação de contas na utilização e guarda de recursos públicos ao agentes 

públicos limitando a atuação dos agentes públicos; pela tendência de prestígio à administração 

pública gerencial, voltada ao controle de resultados, em detrimento da administração pública 

burocrática, focada no controle dos processos; pela imposição do sigilo das informações, 

decorrente do artigo 5º, XIX, XXXIII, XXXIV e LX, da CF, do art. 39 do TRIPS, dos artigos 

7º, §1º, 22 e, 23, VI, da Lei nº 12.527/2011, do art. 195, XI e XII, da Lei nº 9.279/1996, do 

artigo 116, VIII, da Lei 8.112/90, do artigo 327 do CP, e atualmente, de forma mais específica, 

do artigo 12 da Lei nº 10.973/2004, exigindo a confidencialidade dos aspectos da eventual 

criação e a necessidade de autorização das instituições para sua divulgação; infere-se a 
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necessidade de apropriação da tecnologia, o que, como regra, deve-se se sobressair ao domínio 

público dos resultados de pesquisa das universidades públicas, impondo o seu resguardo e 

cuidado desde as atividades intermediárias até a efetiva obtenção do potencial bem público. 

 

CONCLUSÕES 

O presente trabalho buscou analisar a necessidade de apropriação da tecnologia 

desenvolvida no âmbito universitário, sobretudo a partir do contexto da inovação e da 

propriedade industrial nacional. Assim, inicialmente se destacou que o conceito legal de 

inovação previsto na Lei nº 10.973/04, para além de se relacionar com o resultado de uma 

atividade, aborda um gênero do qual a criação é espécie. Esta criação acaba se tornando o objeto 

mais concreto da Lei da Inovação, sendo que os bens mencionados na sua definição legal se 

encontram protegidos juridicamente por intermédio da Lei de propriedade industrial, 

comprovando a relação entre a inovação e a propriedade industrial desde sua definição legal. 

Além disso, relembrou-se que a propriedade industrial protege os investimentos em inovação, 

permitindo a sua exploração temporária em regime de monopólio. Ademais, além de ambos 

serem em conjunto indicadores do desenvolvimento econômico e social dos países, identificou-

se que as patentes representam um dos dois principais instrumentos de verificação da inovação 

internacional, ao lado do investimento nesta atividade.  

Após a demonstração do diálogo entre inovação e propriedade industrial, constatou-se a 

relação destes elementos com as universidades públicas. Para tanto, demonstrou-se que o 

arranjo inovador nacional indica o predomínio das atividades de pesquisa e desenvolvimento 

de novas tecnologias pelas Universidades Públicas, tornando-se o principal potencial inovador 

e detentor de patentes no país. Com efeito, apurou-se que tanto o investimento estatal, quanto 

o número de pessoas envolvidas estão alocados prioritariamente nas universidades públicas. 

Como resultado, entre os dez principais depositantes de patentes no país, os nove primeiros são 

universidades públicas. Contudo, em contraste ao crescente estímulo à inovação e ao 

incremento do potencial inovador nacional, verificou-se que este potencial não se traduz na 

mesma proporção em efetiva inovação, e, por conseguinte, em patentes. Com efeito, conquanto 

o país esteja em 13º em publicações científicas, ocupa tão somente a 69ª posição entre 127 

países em termos de Inovação. Ademais, no âmbito internacional, realizou em 2017 

aproximadamente 1% dos depósitos de patentes efetuados pelo país líder. Verificando os 

depósitos realizados exclusivamente no INPI, constatou-se que 74% dos pedidos são de 

estrangeiros.      
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Buscando modificar este cenário e contribuir com a efetiva realização dos objetivos 

constitucionais, esta pesquisa se debruçou sobre a necessidade de proteção daqueles trabalhos 

que já são desenvolvidos no âmbito universitário, sobretudo em razão do contexto nacional e 

da sua atual participação no desenvolvimento tecnológico do país. No ponto, verificou-se a 

necessidade de apropriação do resultado das pesquisas tecnológicas desenvolvidas na 

universidade pública por meio da propriedade industrial, no intuito de contribuir para uma 

mudança cultural que vise ao estímulo e ao adequado tratamento do potencial inovador e da 

propriedade industrial como bem público.  

De fato, embora não esteja especificamente entre as suas atividades, o contexto fático 

denota a preponderância da universidade pública na pesquisa e no desenvolvimento de novas 

tecnologias, não havendo como negar a sua importância no desenvolvimento social, econômico 

e tecnológico do país. Consequentemente, impõe-se o tratamento da pesquisa e a utilização de 

recursos públicos para sua realização como uma atividade pública potencialmente apropriável. 

Nesse sentido, o atual texto constitucional, modificado pela Emenda Constitucional nº 85/2015, 

prevê no seu artigo 218, em igualdade de condições, a inovação e a pesquisa científica e 

tecnológica, presumindo-se a apropriação dos resultados das atividades como regra geral.  

Ademais, verifica-se que por uma interpretação lógica, sistemática e teleológica do 

ordenamento jurídico, este acaba por exigir das universidades públicas, e de seus agentes 

envolvidos, a efetiva proteção das atividades que visem à inovação e de seu consequente 

resultado. Com efeito, a partir da busca do desenvolvimento e da soberania nacional, previstos 

no artigo 3º, II e artigo 1º, I, concretizados por meio dos artigos 218, 219, 219-A e 219-B, todos 

da CF; pela observância dos princípios da legalidade e da eficiência, estabelecidos no caput do 

artigo 37 da CF; em decorrência da importância do atendimento da propriedade industrial a 

uma finalidade social, decorrente do art. 5º, XXIX, XXII, XXIII e art. 170, II e III, todos da 

CF; pela previsão do art. 88, da Lei nº 9.729, o qual fundamenta a propriedade da universidade 

pública e consequentemente origina um bem público em que incide regime jurídico específico; 

tendo em vista a incidência dos princípios da supremacia e indisponibilidade do interesse 

público, bem como de deveres administrativos, tais como de zelo, eficiência, controle e 

prestação de contas na utilização e guarda de recursos públicos pelos agentes públicos que 

vinculam suas atividades; pela tendência de prestígio à administração pública gerencial, voltada 

ao controle de resultados, em detrimento da administração pública burocrática, focada no 

controle dos processos; pela imposição do sigilo das informações, decorrente do artigo 5º, XIX, 

XXXIII, XXXIV e LX, da CF, do art. 39 do TRIPS, dos artigos 7º, §1º, 22 e, 23, VI, da Lei nº 
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12.527/2011, do art. 195, XI e XII, da Lei nº 9.279/1996, do artigo 116, VIII, da Lei 8.112/90, 

do artigo 327 do CP, e atualmente, de forma mais específica, pelo artigo 12 da Lei nº 

10.973/2004, exigindo a confidencialidade das informações e a autorização da universidade 

para sua divulgação; infere-se a orientação, como princípio, da apropriação da tecnologia, a 

qual, como regra, deve-se se sobressair ao domínio público dos resultados de pesquisa das 

universidades públicas, impondo o resguardo e o cuidado desde as atividades intermediárias 

para a obtenção de novas tecnologias como bens públicos. 

Relembra-se, ainda, que respectiva apropriação não impede a utilização de outras formas 

de distribuição e acesso livre da tecnologia, tais como a autorização e licenciamento gratuito. 

Além disso, também se destaca que não há princípios absolutos, os quais devem ser aplicados 

com parcimônia e ponderação quando em conflito com outros princípios. Contudo, conforme 

se observou, a apropriação não se confunde com domínio público, já que, como bem 

apropriável, deverá ser objeto de proteção para posterior disposição livre ou limitada, de acordo 

com o interesse público. Assim, verifica-se a importância de um tratamento atento e responsável 

com o possível patrimônio intangível gerado no seio destas instituições, por meio do fomento 

da cultura da apropriação da tecnologia, no intuito de modificar o cenário fático atual e atender 

aos mandamentos normativos. 
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RESUMO 

O Direito brasileiro passa por forte crise de identidade. A tradicional adoção de 

metodologias isolacionistas, que distanciam a realidade do estudo teórico, são encaradas como 

ineficazes pelos jurisdicionados, tendo em vista que o contexto de crescimento tecnológico 

exponencial exige estudos jurídicos que acompanhem o ritmo acelerado da sociedade. Neste 

cenário, a análise multidisciplinar do Direito favoreceu o desenvolvimento de um viés 

quantitativo que passou a ser denominado de Jurimetria. A coleta de dados procedida do estudo 

estatístico seria capaz de trazer conclusões numéricas traduzidas em percentuais. Este 

intercâmbio de informações suscitou em alguns cientistas questionamentos ousados lastreados 

na possibilidade de se prever comportamentos jurídicos. Para discutir o termo “previsão”, o 

presente artigo introduz a teoria filosófica denominada probabilidade pragmática, a qual tem 

sido utilizada no desenvolvimento da inteligência artificial, proporcionada pela lógica indutiva 

paraconsistente. O resultado dos estudos probabilísticos no Direito, através da utilização de 

software avançado, reflete diretamente na criação do instituto da advocacia preventiva, 

                                                           
1 Artigo elaborado em maio de 2017.  
2 Advogada, graduada pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, pós-graduanda em LL.M 
Direito Corporativo no IBMEC – Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, contato: karinareis@reisdesa.adv.br, 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4713-4471. 
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caracterizada por traçar estratégias jurídicas criativas que analisam o cenário de forma 

antecipada e precisa com o objetivo de conduzir as tomadas de decisão e evitar situações 

potencialmente conflituosas ao cliente.  

PALAVRAS-CHAVE: Jurimetria. Multidisciplinaridade. Previsão de 

Comportamentos. Banco de Dados. Probabilidade Pragmática. Lógica Paraconsistente. 

Advocacia Preventiva. 

 

ABSTRACT 

Brazilian law goes through a strong identity crisis. The traditional prevalescence for 

isolationist methodologies, which used to distance reality from theoretical study, is seen as 

ineffective for right holders, given that the context of exponential technological growth requires 

legal studies that accompany the accelerated pace of society. In this scenario, the 

multidisciplinary analysis of Law favored the development of a quantitative bias that became 

known as Jurimetrics. The collection of data from the statistical study would be able to bring 

numerical conclusions translated into percentages. This exchange of information has instilled 

in some scientists bold questions, based on the possibility of predicting legal behavior. To 

discuss the term "prediction", the present article introduces the philosophical theory called 

pragmatic probability, which has been used in the development of artificial intelligence, 

provided by the paraconsistent inductive logic. The result of a probabilistic studies in Law, 

using an advanced software, directly reflects the creation of the institute named preventive 

advocacy, characterized by creative legal strategies that analyze the scenario in an anticipated 

and precise way to conduct decision-making and potentially conflicting situations. 

 

KEYWORDS: Jurimetrics. Multidisciplinarity. Predict Behavior. Big Data. Pragmatic 

Probability. Paraconsistent Logic. Preventive Advocacy.  

 

RESUMEN 

El Derecho brasileño está a pasar por una fuerte crisis de identidad. La tradicional 

adopción de metodologías aislacionistas, que alejan la realidad del estudio teórico, son 

consideradas como ineficaces por los titulares del derecho, cuando se tiene en cuenta el contexto 

de crecimiento tecnológico en magnitud exponencial y requiere estudios jurídicos que 

acompañen el ritmo acelerado de la sociedad. En este escenario, el análisis multidisciplinario 

del Derecho ha favorecido el desarrollo de una perspectiva quantitativa la cual fué denominada 

de Jurimetría. Los datos recolectados procedidos del estudio estadístico sería capaz de exhibir 
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conclusiones numéricas convertidas en porcentajes. Este intercambio de información ha 

suscitado en algunos científicos cuestionamientos audaces basados en la posibilidad de 

pronosticar comportamientos jurídicos. Para discutir el término "previsión", el presente artículo 

introduce la teoría filosófica denominada probabilidad pragmática, la cual ha sido utilizada en 

el desarrollo de la inteligencia artificial, proporcionada por la lógica inductiva paraconsistente. 

El resultado de los estudios probabilísticos en el Derecho, a través del uso de software 

avanzado, refleja directamente en la creación del instituto de la abogacía preventiva, distinguida 

por proyectar estrategias jurídicas creativas que analizan el escenario de forma anticipada y 

estricta con el objetivo de direccionar las tomas de decisiones y precaver situaciones 

potencialmente conflictivas al cliente. 

 

            PALABRAS CLAVE: Jurimetría. enfoque multidisciplinario. Previsión de 

Comportamientos. Banco de datos. Probabilidad Pragmática. Lógica Paraconsistente. Abogacía 

Preventiva. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O estudo do Direito no Brasil, influenciado pelas tradições romano germânicas, 

desenvolveu-se com um viés que sobrepõe a teoria à prática. O caráter isolacionista limitou sua 

análise a axiomas lógico-formais próprios, dificultando uma contextualização multidisciplinar 

dos fatos jurídicos.  

Se for considerado que a finalidade do Direito é justamente a manutenção do equilíbrio 

coletivo, como é possível alcançá-la sem um diálogo com seus receptores ou jurisdicionados? 

Os cientistas afirmam que o Direito passa por forte crise, tendo em vista a utilização de uma 

metodologia que distancia a realidade da teoria. Ao fundamentar-se unicamente em visões 

determinísticas, dogmáticas e argumentos de autoridade, ignora relevantes questões sociais da 

academia.  

Em 1949, o advogado norte-americano Lee Loevinger observou um possível 

distanciamento entre a crescente quantidade de normas criadas em seu país e os fatos jurídicos. 

Esta situação motivou a realização de experimentos com viés multidisciplinar utilizando 

critérios qualitativos e quantitativos. A metodologia que encara o mundo jurídico a partir de 

princípios da Matemática e Estatística foi denominada pelo autor de Jurimetria. 
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A Jurimetria interpreta o Direito através de porcentagens obtidas com o estudo e coleta 

de informações sobre casos pretéritos, escolhidos de forma aleatória. O objetivo é oferecer 

respaldo e maior precisão aos argumentos jurídicos. Entretanto, a consequência mais polêmica 

do estudo jurimétrico consiste na possibilidade de se prever comportamentos jurídicos. 

O presente artigo apresenta o conceito de Jurimetria como metodologia multidisciplinar 

capaz de aproximar o Direito da realidade. Após a explicação sobre o funcionamento da 

pesquisa estatística, discute com profundidade se é possível prever comportamentos sem 

mecanizar as relações humanas, com fulcro na Teoria das Probabilidades. O artigo é finalizado 

com exemplos da utilização da Jurimetria nas atividades dos advogados, expondo resultados de 

projetos que discutem a sua eficácia.  

A metodologia utilizada para o alcance destes objetivos foi a pesquisa exploratória e 

bibliográfica, com abordagem histórica. Por fim, a pesquisa teórica destacou-se na abordagem 

sobre existência de casos semelhantes e sua relação com a Teoria das Probabilidades.   

 

1. A JURIMETRIA 

 

      1. 1 HISTÓRICO E CONCEITO  

 

O termo Jurimetria foi cunhado pelo advogado norte-americano Lee Loevinger, em seu 

artigo Jurimetrics: the methodology of legal inquiry (LOEVINGER, 1963), como uma 

atividade envolvendo investigação científica de problemas legais, ou seja, utilização de 

experimentos no Direito, assim como ocorre nas ciências naturais, diretamente associada à 

análise quantitativa e estatística.  

Loevinger analisou pesquisas experimentais realizadas em universidades renomadas do 

seu país, com destaque aos projetos Health Law Center, em University of Pittsburgh, o 

Semantic Coded Abstract, na Western Reserve University, o Point Of Law, em Oklahoma State 

University, finalizando com o Jury Project, em University of Chicago Law School.  Através da 

coleta e armazenamento de dados jurídicos, concluiu que um dos principais benefícios da 

recuperação de dados legais é encontrar o precedente aplicável, análogo ou relevante a um caso 

atual. Destarte, o precedente aplicável deveria ser estudado com critérios que observassem a 

unificação da abordagem teórico quantitativa e empírico quantitativa dos problemas jurídicos, 

denominada Jurimetria (LOEVINGER, 1963). 

O Direito foi relacionado a métodos quantitativos pela primeira vez no início do século 

XVIII pelo matemático Bernoulli (1709 apud ZABALA; SILVEIRA, 2014) que escreveu sua 
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tese de doutorado titulada De usu artis conjectandi in jure, abordando a probabilidade de 

sobrevivência de pessoas, precificação de seguros e loterias. O próprio Oliver Holmes (1897), 

“pai da common law”, declarou em seu livro The path of law que o homem do futuro é o homem 

da Estatística e mestre em Economia. 

Apesar dos métodos quantitativos já terem sido aplicados ao Direito ao longo da 

História, foi o termo cunhado por Loevinger que inspirou a criação de um periódico trimestral, 

denominado Jurimetrics Jounal, produzido pelo American Bar Association (1858), com o 

objetivo de abordar diversas questões sobre Jurimetria nos Estados Unidos. O periódico 

atualmente é on line e produz artigos sobre o tema, haja vista a intensidade da utilização da 

estatística e armazenamento de dados no país.  

Michael Heise3, considerado por muitos, uma das maiores autoridades mundiais no 

estudo empírico e estatístico no âmbito jurídico, corrobora com a tese de Loevinger e acrescenta 

que o Direito deveria transcender os estudos com uma abordagem quantitativa para 

compreender também um aspecto qualitativo, no qual a Estatística não seria apenas uma 

ferramenta adequada de análise. A despeito disto, haveria a junção de métodos e técnicas como 

o estudo de caso, a investigação participativa, a observação participante, ou seja, uma análise 

com viés verdadeiramente multidisciplinar (HEISE, 1999).  

No Brasil, Marcelo Nunes, o presidente da Associação Brasileira de Jurimetria, criada 

publicou juntamente com Fabio Ulhoa Coelho, artigo on line titulado Pesquisas a serviço da 

advocacia, no qual expôs o resultado de um trabalho sobre intervenção judicial em 

administração de empresas, constatando os fundamentos mais aceitos pelos juízes para negar 

ou aceitar a intervenção (NUNES; COELHO, 2010).  

Classicamente os objetos de estudo do Direito são as análises das normas, suas possíveis 

interpretações e os conceitos jurídicos através de uma perspectiva teórica. Embora tal visão seja 

fundamental, seu estudo não deveria restringir-se à análise dos possíveis significados das leis. 

Criada em 2009, a Associação Brasileira de Jurimetria (ABJ)4 destaca a importância de ir além, 

                                                           
3 Desde 2005, Michael Heise é editor do Journal of Empirical Legal Studies, uma revista interdisciplinar que 
publica artigos empiricamente orientados e de interesse de uma área diversificada de estudiosos do Direito. Tanto 
a análise de dados experimentais e não experimentais são incluídas no estudo, assim como estudos relacionados 
com o direito de todo o mundo. O jornal pode ser consultado através do endereço eletrônico: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1740-1461.       
4 “A Associação Brasileira de Jurimetria busca contribuir para o aperfeiçoamento da sociedade brasileira através 
do levantamento de subsídios empíricos e quantitativos para elaboração de políticas públicas, sempre tendo em 
vista três missões principais:1. Disciplinar a Jurimetria como um ramo do conhecimento jurídico, definindo suas 
premissas, seus fundamentos e seus conceitos. 2. Reunir e incentivar pesquisadores com preocupação em 
investigar os processos de decisão do direito. 3. Colaborar com entidades públicas e privadas no esforço estratégico 
de aperfeiçoar os mecanismos de prestação jurisdicional e administração da justiça”. Associação Brasileira de 
Jurimetria. Acesso em 23 fev. 2016: http://abjur.org.br/quem-somos-missao.php. 

http://abjur.org.br/quem-somos-missao.php
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estudando também as características concretas dos processos jurídicos de decisão. É importante 

entender como os fatos, atos e negócios que concretizam o Direito se dão no cotidiano da vida 

em sociedade. 

A partir da criação da ABJ, o tema passa a ser debatido no país com maior intensidade. 

Mas como o Direito brasileiro possui a tradição de utilizar essencialmente os métodos formais 

e abstratos, constituindo verdadeiro argumento de autoridade, consolidou-se uma mentalidade 

de repúdio e insegurança pela realização de métodos experimentais. A consequência disto foi a 

dificuldade na formação de um banco de dados eficiente e confiável e, portanto, sua expansão 

tem sido bastante lenta.  

O advogado Fabiano Feijó Silveira e o estatístico Filipe Zabala (2014, p. 89-90) também 

resolveram investir na pesquisa jurimétrica. O resultado prático foi revelado com a publicação 

do artigo Jurimetria: Estatística aplicada ao Direito que objetivou introduzir a Jurimetria no 

meio jurídico brasileiro no intuito de solucionar e regulamentar os conflitos de forma 

fundamentada, considerando que a Estatística baseia-se em um estudo de variáveis reais, as 

quais são ordenadas e calculadas com o fim de verificar qual o caminho que mais se aproxima 

da realidade.  

De acordo com o artigo, a Estatística utilizada no Direito teria o objetivo inicial de 

generalizar resultados para introduzir ou nortear os juristas em relação à forma que determinada 

situação vem ocorrendo na prática. A união de variáveis estatísticas é uma operação realizada 

com o fim de obter resultados mais exatos e menos subjetivos. O alcance de resultados objetivos 

no mundo jurídico oferece previsibilidade de comportamento aos que atuam em seu universo 

(ZABALA; SILVEIRA, 2014, p. 89-90). A generalização para a Jurimetria seria apenas um 

meio de estudo, um pontapé inicial para análise das especificidades de cada caso, pois a união 

de variáveis calculadas objetivamente serviria como valioso meio de prova para fundamentar a 

veracidade de tese de advogados, as decisões dos magistrados e a eficácia na elaboração das 

leis. 

Compreende-se, portanto, que a Jurimetria não se fundamenta exclusivamente no estudo 

do Direito e da Estatística. Sua constituição perpassa por tópicos como a Ciência da 

Matemática, Economia, Computação, Linguística e Comportamento Humano, caracterizando-

se por uma aproximação da disciplina jurídica aos métodos quantitativos, sem desconsiderar os 

métodos qualitativos, na construção de em uma análise interdisciplinar. 

 

 1.2. A EPISTEMOLOGIA DA “CIÊNCIA DO DIREITO” E A 

INTERDISCIPLINARIDADE. 
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As tentativas de superação do formalismo ainda são muito recentes no Direito brasileiro, 

de tradição romano-germânica, teve suas bases fincadas no Direito francês, caracterizado por 

normas escritas, gerais e abstratas. Além disto, a “teoria pura do Direito”, sustentada pelo 

positivismo jurídico kelseniano, influenciou fortemente o país a partir da premissa da 

constituição de um conteúdo ideal e normativo, que faz parte do mundo do “dever ser” e possui 

validade por si só, independentemente de postulados éticos ou relações com a Sociologia, 

Política e Economia (KELSEN, 1998, p.50).  

A despeito de Hans Kelsen ter sido professor nos Estados Unidos, “a teoria pura do 

Direito” não teve força neste país, haja vista o fato de que o sistema jurídico norte-americano 

era encarado pela análise pragmática de Oliver W. Holmes (1897, p.12), fundador do realismo 

jurídico e autor, no final do século XIX, da impactante afirmação de que os juristas aprenderiam 

a considerar e a pesar os fins legislativos, os meios de alcançá-los e o custo envolvido. 

Influenciando toda uma geração de juristas do início do século XX, o realismo propunha uma 

nova ontologia, pautada na abertura de perspectivas científicas de distintas disciplinas 

(Sociologia, Psicologia, Economia, Estatística). Resta evidente, portanto, que sua tendência 

sintetizava uma visão epistemológica diametralmente oposta ao idealismo kelseniano, tão 

influente nos países romano-germânicos (ZANATTA, 2011).  

Ao analisar a receptividade do realismo jurídico no Brasil, constata-se um crescimento 

em percentual ínfimo se comparado ao grau de rejeição. Esta conclusão lastreia-se em uma má 

interpretação das suas finalidades que acabam igualando os métodos quantitativos à discussão 

sobre física e metafísica, distanciando do debate jurídico a possibilidade do seu uso. Entretanto, 

a rejeição feita de forma superficial, sem estudar de fato o movimento que reúne o Direito a 

matérias quantitativas mantém o mundo jurídico no Brasil extremamente teórico e alheio à 

sociedade. 

A lógica, tanto no Direito como nas matérias exatas, busca tratar de estruturas de 

pensamento. Ao expurgar tudo que é do mundo natural ou social, é útil ao sistema por auxiliar 

a sintaxe dos comandos a serem obedecidos pelo ordenamento formal (SILVA, 2012). Porém, 

o mundo jurídico precisa validar o seu discurso científico, o que não ocorre quando a realidade 

é analisada em apartado com a teoria. Esta forma de estudo substitui a ciência por visões 

determinísticas, dogmáticas e argumentos de autoridade, afastando também relevantes questões 

sociais da academia (CASTRO, 2015, p.66). 
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Destarte, o grande problema do estudo jurídico brasileiro é a sua restrição a estruturas 

lógicas de pensamentos que validam a busca de um discurso e argumentação mais coerente. O 

Direito, projetado para ser um sistema social que buscaria organizar as relações entre os 

jurisdicionados, criando um marco civilizatório em permanente transformação, foi reduzido a 

um instrumento alheio à sociedade, utilizando-se de conceitos ideais de justiça, ineficazes na 

prática (PINTO; MENEZES, 2015?).   

Os impactos sociais da aplicação da lei ao caso concreto, especialmente daquela 

resultante de um processo judicial, constituem elementos de pouco estudo no mundo jurídico. 

No máximo, um único caso isolado é utilizado como referencial, resultando em uma carência 

de análise sistemática que possibilite conclusões precisas sobre sua aplicação para as partes e 

para todos os setores da sociedade.  

As distorções causadas pelo estudo e aplicação do Direito de forma isolacionista 

refletem diretamente a atuação limitada da maioria dos escritórios de advocacia brasileiros. 

Estes advogados ainda não conseguem imaginar o quanto pode ser útil um trabalho preventivo 

oferecido aos seus clientes, evitando conflito ou deixando-os preparados para fatos futuros, 

através da análise das previsibilidades, proporcionada pela Jurimetria. 

Destarte, como a epistemologia trata de identidade cientifica ou crise de identidade, 

além de aferir questões de cunho teleológico, muitos juristas defendem que o Direito brasileiro 

vive seu momento de crise (PINTO; MENEZES, 2015?, p.63) Questiona-se a possibilidade de 

desenvolver o caráter científico no Direito, sem a perda da sua identidade, chegando-se à 

conclusão que, para verificar a aplicabilidade e eficácia das teorias, estas devem ser testadas, e 

são os métodos quantitativos que apuram os resultados dos testes, conjugando suas 

interpretações às teorias matemáticas, estatísticas, econômicas e até psicológicas (p.57).  

Em busca de soluções para as limitações causadas pelo formalismo kelseniano, a 

interdisciplinaridade é apontada como caminho possível para novas formas de pensar o Direito 

atual. O método científico da interdisciplinaridade consiste na comunicação de diferentes 

disciplinas, no confronto e discussão de suas perspectivas, estabelecendo entre si uma interação 

(ZANATTA, 2011). Os resultados destes trabalhos são elaborações de teses jurídicas que 

conquistam seguidores pela utilidade e amparo social, justificadas por estudos de campo, 

interpretados e posteriormente exibidos através de números. 

 

 

1.3 O ESTUDO DA ESTATÍSTICA NO DIREITO 
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A ideia basilar da Jurimetria é estudar o Direito de forma multidisciplinar, utilizando 

teses que têm como essência métodos quantitativos, como a Estatística, Matemática e Economia 

com o escopo de aproximar os resultados da pesquisa à realidade da população em análise. 

Muitos juristas ficarão surpresos com a possibilidade de estudos essencialmente numéricos 

relacionarem-se de forma efetiva com os fenômenos sociais, que geralmente constituem objeto 

das ciências humanas. Então, o presente tópico irá expor de forma bastante sintética o objetivo 

da Estatística, bem como os conceitos basilares da disciplina.   

Inicialmente, o estatístico irá buscar seu material de pesquisa referente à amostra ou 

população em análise, através de uma técnica que computa, numera e mede os fatos 

relacionados. Os dados obtidos serão coordenados e classificados com o objetivo de determinar 

suas causas, consequências e tendências. A estatística descritiva compreende a coleta, análise e 

apresentação através da organização, representação gráfica e descrição dos dados coletados, 

facilitando sua compreensão. Posteriormente, utiliza-se a estatística inferencial com o objeto de 

interpretar as características de uma população a partir de dados observados em uma amostra 

de indivíduos (BISQUERRA; SARRIERA, 2007). Uma boa descrição dos dados pode levantar 

hipóteses bastante interessantes do fenômeno estudado. 

Saliente-se que a população na Estatística é entendida como um conjunto de elementos 

com características comuns. Destarte, para fazer a inferência é necessária a obtenção aleatória 

de uma amostra representativa dos dados populacionais. Dos membros de uma população 

podemos levantar características, opiniões ou fatos que variam de elemento para elemento. 

Estas são as variáveis, as quais podem ser classificadas basicamente como qualitativas e 

quantitativas. As primeiras referem-se a um atributo do indivíduo pesquisado, como o sexo ou 

estado civil, enquanto as quantitativas são passíveis de comparação através de uma mensuração 

(SERRA, 2013). 

Ao relacionar o Direito com a Estatística e Matemática, o pesquisador deverá escolher 

a população ou amostra a ser explorada (Leis Municipais, decisões de um Tribunal, tipos de 

contratos e comportamentos dos contratantes sobre determinado tema). Após colher o material 

de análise, estes serão armazenados no sistema, organizados, calculados e expostos da forma 

mais clara possível (em gráficos, tabelas ou medidas), facilitando o trabalho do estatístico 

inferencial que irá extrair as características da população referente às variáveis em estudo. 

Através da análise inferencial, é possível obter, por exemplo, parâmetros de tomada de decisão 

do Poder Judiciário e compará-los com outros indicadores sociais existentes, verificando os 
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seus efeitos perante a sociedade como um todo, podendo inclusive correlacionar estes 

parâmetros com as decisões de diversos Tribunais.   

A Jurimetria inicialmente enfrenta as demandas jurídicas (judiciais e extrajudiciais) a 

partir de uma análise geral. Após a coleta de dados e organização dos mesmos, no estudo 

científico, é instintivo o levantamento de características ou variáveis em comum. Ao verificar 

situações com variáveis comuns, a princípio, os procedimentos e tomadas de decisões serão 

semelhantes. Após as constatações obtidas com a análise geral, será verificada a necessidade 

de análise da singularidade e particularidade de cada caso. Desta forma, a Jurimetria parte dos 

casos concretos para chegar a conclusões genéricas, e posteriormente as situações singulares 

são estudadas, considerando que estas geralmente representam uma parcela pequena da 

demanda. O estudo estatístico do Direito faz com que os conflitos jurídicos sejam apresentados 

em conjunto e não de forma isolada como ocorre atualmente. 

A coleta de dados proporciona também uma perspectiva jurídica realizada de baixo para 

cima, ou seja, inverte-se o movimento de compreensão, que relaciona o caso concreto com os 

normativos (PINTO; MENEZES, 2015?). Consequentemente, os conflitos são compreendidos 

no contexto que foram produzidos e os momentos pré e pós-processuais passam a ser contínuos 

e dinâmicos. Quanto maior o banco de informações armazenadas, mais precisas são as 

conclusões. 

Atualmente, os Estados Unidos contam com uma profusão de bancos de dados 

completos e altamente organizados, impressos e eletrônicos, públicos e privados, à disposição 

de todos, com destaque para o Westlaw e o Lexis Nexis. O sistema funciona da seguinte 

maneira: as Cortes estaduais e federais disponibilizam a integridade dos seus acórdãos, em suas 

respectivas páginas eletrônicas, minutos depois de serem proferidos, esses bancos de dados 

desenvolvem ementas e indexações padronizadas, colocando à disposição do público 

ferramentas de busca intuitivas e de fácil utilização (VEÇOSO et al, 2014, p.110).. 

No Brasil, vale a pena mencionar o crescimento do site de buscas de conteúdos jurídicos 

chamado JusBrasil5. O sistema trabalha com uma busca unificada de notícias, diários oficiais, 

legislações, jurisprudência, artigos e perfis em um único campo de busca. Atualmente, ao 

consultar os acórdãos, é possível verificar o andamento dos respectivos processos através de 

uma integração com os programas dos Tribunais que tramitam. 

Ao convergir Direito e Estatística, a Jurimetria objetiva mensurar os fatos sociais que 

originaram os conflitos, permitindo a antecipação de hipóteses, pois se há alta probabilidade de 

                                                           
5 Acesso em 20 abr. 2016: http://www.jusbrasil.com.br/home?ref=logo 

http://www.jusbrasil.com.br/home?ref=logo
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determinados fatos terem como consequências o conflito, a tendência é que situações 

semelhantes encontrem os mesmos problemas, gerando novos atritos. O estudo dos casos 

potencialmente conflituosos permite uma projeção de determinadas condutas na elaboração das 

leis, no estabelecimento de políticas públicas, nas estratégias de administração do acervo em 

uma Vara Judicial, na racionalização para elaboração de decisões eficazes, e no resguardo do 

cliente pelo advogado quando pode prever atritos de forma mais precisa (PINTO; MENEZES, 

2015?).   

O estudo do Direito por meio da Jurimetria deixa de ser estritamente qualitativo, ou seja, 

baseado em classificações e atributos, objetivando uma congruência lógico-argumentativa, e 

passa a utilizar-se também da pesquisa quantitativa, como instrumento de teste e validação das 

suas teorias. Destarte, os modelos jurídicos de solução dos conflitos não serão mais 

estabelecidos de forma arbitrária e distante da realidade, considerando que a escolha de 

determinada demanda será visualizada concretamente e em seu conjunto, diferentemente da 

visão de unidade isolada que persiste atualmente.  

 

2. A POSSIBILIDADE DE PREVER COMPORTAMENTOS JURÍDICOS 

ATRAVÉS DE UMA ANÁLISE PROBABILÍSTICA 

 

     2.1 PREVISÃO DE COMPORTAMENTOS E SINGULARIDADE DAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS 

 

O interesse da população em prever comportamentos foi abordado por Oliver Wendell 

Holmes (1897) ao afirmar que o estudo das Leis não poderia ser um mistério, tendo em vista 

que as pessoas as analisam com o objetivo de saber o que podem ou não desejar através da 

consciência sobre qual circunstância e em que medida correrão os riscos. Destarte, as pessoas 

contratam um advogado para auxilia-las e aconselha-las nesta ponderação.   

A possibilidade de prever comportamentos jurídicos foi uma das teses propostas pela 

Jurimetria de Loevinger, em 1949, que sofreu críticas severas pelos autores, principalmente por 

aqueles que atuam no sistema que possui fortes características do Direito romano-germânico. 

A principal crítica baseia-se no pressuposto de mecanicidade das condutas humanas como única 

possibilidade de previsão dos comportamentos. Todavia, Loevinger nunca ignorou a 

singularidade das relações sociais e o processo de previsão de comportamentos jurídicos foi 
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possível por meio da adoção de um viés estatístico. Este tópico objetiva demonstrar que sua 

utilização não encara os comportamentos como mecânicos.  

A polêmica tese de previsão de comportamentos jurídicos foi explicada com 

profundidade em seu artigo Jurimetrics: Science and prediction in the field of Law 

(LOEVINGER, 1961). A tese desenvolveu a proposta da previsão de comportamentos no 

campo do Direito adaptando-se às críticas sofridas, principalmente, pelas limitações da sua 

teoria à época que fora desenvolvida. Em diversas passagens do seu artigo é possível verificar 

a aplicação da ideia de sistema e controle como fatores que interferem na tendência dos 

comportamentos em consonância com as teorias propostas pelo matemático e “pai” da 

cibernética Norbert Wiener (1954).  

Para entender a possiblidade da criação de uma teoria que prevê comportamentos 

jurídicos com margem de êxito, sem mecanizar as condutas humanas, será realizada uma 

abordagem histórica sobre os principais conceitos científicos e sua influência no Direito, 

seguida da contribuição da Estatística e da Teleinformática como agentes viabilizadores da sua 

aplicação.  

A disciplina científica, ao ser criada, não tinha qualquer intuito isolacionista. De acordo 

com Lee Loevinger (1961, p.187-189), a ciência é tão antiga quanto à própria consciência 

humana e seu objetivo primordial era investigar fenômenos através da observação, mensuração 

e experimentação. Desta forma, os métodos científicos fundamentais estavam intrínsecos em 

qualquer atividade e não era a certeza da premissa levantada que o aproximava à ciência, senão 

a sua aceitação pela sociedade que a utilizava . 

Porém, a partir dos séculos de XVII e XVIII, com Copérnico e Galileu, a disciplina 

científica criou uma imagem de si baseada em estudos rigorosos e disciplinados que se 

iniciavam a partir do momento em que o cientista isolava-se em seu laboratório. Os critérios 

foram definidos no século XIX com a promessa de que, através da imparcialidade e 

universalidade, todos os problemas poderiam ser resolvidos, sejam eles sociais, legais e 

ambientais (LOEVINGER, 1961, 187-189).  

O século XX foi marcado por avanços científicos, simbolizados principalmente com a 

criação da máquina eletrônica. O surgimento desta tecnologia propagou uma expectativa 

imediata de previsão e solução das questões jurídicas como um passe de mágica, devido à 

simples transformação da linguagem comum para a matemática.  

É importante esclarecer que a ciência ofereceu ao Direito os instrumentos mecânicos e 

intelectuais. Porém, os mecanismos de comunicação por si só são mudos até que haja a 
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interferência humana.6 A lógica matemática, aplicada na maioria das máquinas eletrônicas, e 

que ainda é utilizada atualmente pelas pessoas é formal e não tem nada de empírico, ela apenas 

analisa os comandos, relacionando-os e combinando-os, mas não critica a aplicação real destes 

comandos. É a lógica aristotélica da não contradição. A despeito disto, a utilização da Estatística 

tem o condão de oferecer instrumentos práticos nas ciências comportamentais. 

Na prática, o Direito acabou afastando-se dos novos métodos científicos sustentados 

pelo positivismo, ao considerar que os valores presentes na sociedade deveriam fundamentar 

as decisões jurídicas, situação que impossibilitava a existência de uma verdade absoluta. Desta 

forma, a política de determinar os fatos por quantificação não é utilizada de forma constante, 

tendo em vista o obstáculo criado pela ideia de valor social de cada caso levado ao Judiciário 

para julgamento, que não poderia ser reduzido a números experimentais.  

No intuito de contestar a verdade clara e manifesta defendida pelos cientistas, Foucault 

(1982, p.181) sustenta que os significados de determinados princípios variam de acordo com a 

época analisada, recortando na experiência social um campo de saber possível. Ao definir o 

modo de ser dos objetos que nele aparecem, “arma-se o olhar cotidiano de poderes teóricos e 

define as condições em que se pode enunciar sobre as coisas em discurso reconhecido como 

verdadeiro”. 

A precisão estatística está na amostragem, na seleção inicial da população a ser 

pesquisada e não tem a pretensão de trazer conclusões absolutas, principalmente ao Direito. Os 

resultados do trabalho estatístico limitam-se à amostra, a qual pode ser utilizada para um estudo 

comparativo com outras pesquisas. Destarte, a Estatística não desconsidera os valores dos 

grupos, ao contrário, os estudos de diversas amostragens, inclusive abarcando diferentes 

períodos, são os instrumentos de avaliação e correspondência das teses dos próprios cientistas 

sociais. 

 

2.2 PROBABILIDADE PRAGMÁTICA E A QUANTIFICAÇÃO DAS EVIDÊNCIAS 

 

O desenvolvimento da inteligência artificial vem se pautando cada vez mais nos 

comportamentos humanos. Além de realizar inferências dedutivas, os homens utilizam-se de 

raciocínios extraídos da experiência, da analogia, da indução e também da estatística. No 

                                                           
6 Atualmente, devido ao estudo da inteligência artificial, que será abordado no tópico seguinte, já existem máquinas 
avançadas, denominadas robôs, que são preparadas para criar sua própria programação. Porém, a afirmação trazida 
neste capítulo possui o viés didático de abordar o impacto que as máquinas trouxeram ao público na época que 
entraram no mercado.  
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momento que a Lógica Paraconsistente, desenvolvida pelo matemático brasileiro Newton da 

Costa, em 1963, une-se à Teoria das Probabilidades, um eficiente método de tratamento de 

incertezas é criado e denominado pelo próprio autor de “Probabilidade Pragmática” (DA 

SILVA, 2008).  

A lógica indutiva paraconsistente admite o processamento de conclusões em enunciados 

contraditórios e tem sido utilizada em tratamento de crenças, níveis de incertezas e 

inconsistências. Em consonância ao pensamento de Loevinger, as sentenças proposicionais 

iniciam-se como quase-verdade ou verdade pragmática e são acompanhadas de graus de 

evidência favoráveis ou desfavoráveis, responsáveis pela ratificação da verdade ou falsidade e 

inconsistência.   

Precisões científicas são capazes de mensurar ou quantificar determinações apenas de 

forma aproximada. Claro que seu grau de certeza, entendida como credibilidade dos receptores, 

já possibilita diversas aplicações práticas, entretanto, há uma porcentagem de escape, pois, ao 

analisar um fato ou ato jurídico, diversas situações legais estarão em evidência. O destaque às 

evidencias é de certa forma pessoal, e não há como garantir que os advogados, as partes e os 

juízes irão analisá-lo com o mesmo nível de relevância em cada uma de suas peculiaridades. 

Resta então ao advogado utilizar as suas habilidades para destacar os fatos em cotejo com a 

argumentação no intuito de chamar a atenção do julgador aos interesses do seu cliente. 

(LOEVINGER, 1961, p.193-194). 

A noção de probabilidade é fundamental para entender a utilidade da ciência 

contemporânea. A probabilidade é a frequência com que determinado evento ocorre se 

comparado com outros eventos da mesma categoria. Um exemplo é a probabilidade de uma 

moeda lançada apresentar as imagens da “cara” ou “coroa” obtida pela análise de lançamentos 

pretéritos.  

A essência da utilização da frequência é a mesma tanto nos comportamentos humanos 

quanto no lançamento de uma moeda, tendo em vista que a análise é empírica e baseia-se 

quantitativamente em fatos passados. A diferença é que as variáveis a serem calculadas no 

último caso são muito mais simples que no primeiro, porque as relações humanas possuem 

diversos pontos a serem analisados. 

Observa-se, portanto, que as conclusões científicas não passam de probabilidades. Na 

realidade, a ciência não busca conclusões ou julgamentos, e também não pode acertar o futuro 

a não ser em termos de previsões, pautada em graus de certezas. Em princípio, a probabilidade 

não é nem totalmente certa ou errada e também não desconsidera qualquer resultado que venha 

a ser observado no futuro. Entretanto, na prática, as afirmações probabilísticas podem ser 
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metodologicamente utilizadas como premissas verdadeiras ou falsas de acordo com a sua 

porcentagem de certeza. Este é o procedimento da previsão, conceituada como a quantificação 

da probabilidade, e aplicada com base em eventos passados (LOEVINGER, 1961, p.195-196)..  

O conceito de probabilidade não é de difícil compreensão. Todavia, o maior problema 

que a teoria vem enfrentando está na sua aplicação quando é confrontada com os casos 

considerados singulares. Um exemplo recente deste impacto foi verificado em uma pesquisa 

realizada no ano de 2013, pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, que fez uma 

previsão considerando as chances do Supremo Tribunal Federal reverter uma decisão do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desfavorável aos réus da operação Lava Jato, 

concluindo que esta seria de apenas 1%. A pesquisa analisa a taxa de derrota do Ministério 

Público Federal ao figurar como recorrido no Supremo.7 O ministro do STF, Marco Aurélio, 

criticou a previsão alegando “cada cabeça, uma sentença, não julgamos um processo pensando 

pela capa, não levamos em conta quem é parte. Nunca estivemos preocupados se a balança 

pende mais para a defesa ou se deixa mais pesado o prato da acusação”. A crítica foi seguida 

pelo doutrinador Lênio Streck, ao afirmar que “pesquisas assim são como profecias sobre o 

passado. Seu perigo é influenciarem o futuro. Só que sem nexo com a realidade” (MELLO; 

STRECK apud VASCONSELOS, 2016). 

As críticas sofridas pela pesquisa da respeitável Fundação, que está entre as dez 

melhores think tanks8 do mundo, de acordo com a Global Go To Think Tanks Rankings 2015 

(THINK TANKS AND CIVIL SOCIETIES PROGRAM, 2015), ignoram o fato de que, não é 

porque um caso é considerado único, que uma situação semelhante não pode ocorrer 

novamente. Singularidade é uma maneira simples de nivelar diferenças e não apenas uma 

categoria distinta de casos a serem defrontados. Qualquer caso é único em algum aspecto, mas 

possui variáveis em comum com outros da amostra. Pensar diferente retiraria o sentido em 

discutir qualquer fato, considerando que uma situação idêntica nunca se repetirá.   

No momento que determinados princípios passam a ser constantes em um grupo em 

análise, o órgão julgador deve realizar sua função baseando-se na coerência, ou seja, as decisões 

                                                           
7 Conforme a pesquisa da fundação, que analisou milhares de processos, no início dos anos 2000, a taxa de derrota 
de todas as Procuradorias Regionais Federais sofreu uma redução significativa, mantendo-se, em geral, em 30%. 
Porém, a partir de 2007, essa taxa foi reduzida para faixa dos 10% e quase sempre abaixo da média do Tribunal. 
Em 2013, a média do Supremo era de 5,7%, enquanto que a taxa de derrota das Procuradorias da 2ª e 5ª Regiões 
eram, respectivamente, 2% e 3%, a da 4ª Região foi calculada em apenas 1%.  
8 De acordo com o Instituto Millenium “o think tank faz referência a uma instituição dedicada a produzir e 
difundir conhecimentos e estratégias sobre assuntos vitais – sejam eles políticos, econômicos ou científicos. 
Assuntos sobre os quais, nas suas instâncias habituais de elaboração (estados, associações de classe, empresas ou 
universidades), os cidadãos não encontram facilmente insumos para pensar a realidade de forma inovadora.” Mar. 
2017, acesso em http://www.institutomillenium.org.br/artigos/o-que-significa-um-think-tank-no-brasil-de-hoje/ 
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no Direito necessitam de uma certa precisão, não obstante levem em consideração os valores 

sociais. Pode-se concluir que é função da ciência determinar, na medida do possível, a 

importância, ainda que ponderável, dos diferentes fins sociais através da estimativa e da 

proporção entre eles. A estatística e todas as máquinas de ponta auxiliam o cientista na busca 

destes cálculos. É difícil pensar na constituição de uma comunidade na qual a ciência seja 

universal e suprema, porém, é possível encontrar um ideal comum, considerando que, sem os 

ideais, os próprios valores perderiam o sentido (LOEVINGER, 1961, p.190-192). 

As previsões legais são atividades que tanto os advogados quanto os cidadãos se 

preocupam. A análise de comportamentos jurídicos transcende os julgados do Judiciário para 

englobar atitudes preventivas no intuito de evitar conflitos, criar estratégias de negociação para 

solução extrajudicial ou verificar a possibilidade de êxito no ingresso de uma ação judicial.  

Torna-se necessário, então, otimizar e automatizar os procedimentos dos setores 

jurídicos que através de uma monitoração contínua possam gerar indicadores de desempenho. 

O software tornou-se uma ferramenta imprescindível para identificação dos principais focos de 

riscos jurídicos do negócio bem como da sua quantificação, pautada na estatística, e essencial 

para previsão de comportamentos.   

 

3. A ADVOCACIA PREVENTIVA 

 

Os advogados têm a possibilidade de prever consequências jurídicas frente à 

determinado fenômeno, através da análise dos dados dispostos e interpretados pelos 

jurimétricos. A previsão de comportamentos dá origem a nova abordagem da Advocacia, 

denominada de preventiva.  

A importância da teoria preventiva está intimamente ligada ao risco jurídico, pois 

quando uma consequência nociva deixa de ser algo em potencial para ser efetiva, saindo do 

âmbito das possibilidades ou probabilidades, para adentrar no mundo fenomenológico, como 

fato concreto, sua eliminação ou amortização será mais trabalhosa, trazendo consequências 

danosas às partes lesadas (FERREIRA, 2014). As ferramentas que visam prever riscos no 

intuito de evita-lo ou mitiga-lo não constituem uma perspectiva distante, pois empresas e 

acadêmicos já as colocaram em ação.  

Em 2004, através de um projeto interdisciplinar, cientistas políticos desenvolveram um 

sistema que identificou o perfil de tomada de decisões da Suprema Corte Americana, com base 

na coleta de dados referentes aos seus julgamentos anteriores. Utilizando-se de um modelo 

estatístico para previsão das futuras decisões, o software foi capaz de prever corretamente 75% 
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dos seus julgamentos enquanto que um conjunto de juristas experts no assunto da Corte 

alcançou o percentual de acerto de 59,1% (RUGER et al, 2004). 

No Brasil, Marcelo Nunes e Fabio Ulhoa Coelho (2010) trabalharam em seu artigo com 

o exemplo de uma pesquisa publicada pelo Instituto de Direito Societário Aplicado (IDSA) 

sobre intervenção judicial na administração, baseada em levantamento de acórdãos do 

Tribunal de Justiça de São Paulo. Foram analisadas amostras de decisões expondo os 

posicionamentos dos desembargadores sobre o tema, bem como a fundamentação utilizada. A 

pesquisa revelou aspectos relevantes que indicam a posição deste Tribunal nos casos de 

intervenção estatal na gestão de empresas e provavelmente o seu resultado refletirá na 

estratégia de atuação dos advogados que litigam na área.   

A Jurimetria é uma ferramenta de grande relevância para advogados, tanto na sua 

utilização voltada à previsão de comportamentos jurídicos, como para evidenciar a 

necessidade dos pedidos formulados em um processo judicial. As medidas de evidência 

oferecem suporte à argumentação, que passa a ser baseada em dados demonstrados e 

interpretados estatisticamente. Ressalte-se ainda que as informações devem ser calculadas a 

partir de dados de fácil acesso, preferencialmente os públicos.  

No artigo Jurimetria aplicada ao Direito, Zabala e Silveira (2014, p.94-96) trazem 

duas situações ilustrativas para utilização da Jurimetria como meio de evidência e técnica hábil 

a fundamentar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, preenchendo o requisito “fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação”. O primeiro exemplo refere-se a uma ação 

envolvendo pedido de cirurgia, sendo possível juntar com a petição inicial uma planilha de 

análise estatística que indique a chance de haver graves sequelas e até a morte do paciente, 

caso não seja realizada com urgência. Metodologia semelhante deveria ser aplicada quando 

uma empresa requer indenização por negativação indevida nos órgãos restritivos, pois pessoas 

jurídicas costumam consultar estes bancos de dados com o fim de verificar a idoneidade dos 

negociantes. Os órgãos restritivos passam estas informações, o que permite uma estimativa 

precisa da quantidade de vendas não realizadas após a negativação, aumentando as chances de 

persuasão do juiz. 

A verificação das cláusulas contratuais majoritariamente descumpridas, as garantias 

mais efetivas e as situações societárias com maior potencial de causar desavença entre os sócios 

oferecem subsídios relevantes para construção da estratégia na condução do caso. Além disto, 

na análise de uma ação, é possível avaliar e quantificar as chances de êxito do cliente ganhar 

a causa, através da coleta de dados de variáveis comuns, como a jurisprudência consolidada 
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para demandas de massa. Pode-se ainda verificar a viabilidade econômica de se ingressar com 

a ação, através dos dados financeiros. Por fim, os honorários também podem ser cobrados de 

forma mais precisa, utilizando-se da probabilidade de “chance de sucesso”, nos casos que estes 

são condicionados ao êxito. 

Para a advocacia, a Jurimetria tem diversas aplicações, sendo que todas elas trazem 

como consequência uma proteção aos clientes, lastreadas na pesquisa de previsão de 

resultados, sejam eles proveniente das relações entre contratantes, das decisões no processo 

judicial ou até mesmo servindo como embasamento técnico para antecipação de resultados 

futuros em casos de pedidos judiciais de urgência. A utilização da estatística pelos advogados 

assegura a confiança na relação com o cliente ao fundamentar os argumentos jurídicos em 

subsídios sólidos. 

 

CONCLUSÕES 

 

O comportamento humano é pautado por incertezas e pelo conhecimento limitado do 

mundo. A tentativa de compreender estas relações incitou teorias de cientistas de diversas áreas 

do conhecimento. Entretanto, a Ciência do Direito não foi capaz de cooperar significativamente 

com teses de previsão de comportamentos e mitigação dos riscos.  

A primeira justificativa para a ausência de contribuição do Direito em relação à 

possibilidade de prever comportamentos está na própria discussão sobre o seu caráter científico. 

A necessidade de testar teses jurídicas ainda não ganhou a importância necessária pelos seus 

aplicadores e reprodutores, os quais costumam manter-se afastados da realidade social. Este 

tipo de conduta dá margem a argumentos e opiniões, sustentados exclusivamente pela 

autoridade que os propagou.  

A interdisciplinaridade do Direito com as ciências quantitativas como Estatística e 

Matemática foi inicialmente apresentada como solução para aproximá-lo da realidade e 

propiciar, assim, a sua legitimação social. Neste contexto, surge a Jurimetria objetivando extrair 

conclusões a partir da coleta de dados de uma amostra, o armazenamento, a organização, 

cálculo e interpretação dos resultados. A Jurimetria afirma que a partir da análise de uma intensa 

quantidade de informações organizadas, pode-se prever comportamentos no mundo jurídico.  

Para entender a possiblidade da criação de uma teoria que prevê comportamentos 

jurídicos com margem de êxito, sem mecanizar as condutas humanas, foi feito no artigo uma 

pequena regressão ao conceito de ciência como incapaz de proporcionar uma certeza da 

premissa levantada, considerando exclusivamente a aceitação das suas teorias pela sociedade 
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que a utiliza. Porém, a deturpação do seu conceito durante séculos por cientistas que 

prometeram trazer soluções através da imparcialidade e universalidade empregada em seus 

métodos e conclusões, acabou afastando o Direito da ciência.  

O mundo jurídico atual refuta a existência de uma verdade absoluta, em respeito aos 

valores presentes na sociedade que devem fundamentar as decisões jurídicas. Apesar de utilizar 

métodos matemáticos, a Estatística não desconsidera os valores dos grupos e consegue 

aproximar as ciências da realidade devido à limitação da amostragem, ou seja, a seleção inicial 

da população a ser pesquisada. Assim, o estudo jurimétrico não tem a pretensão de trazer 

conclusões absolutas, mas é capaz de constatar, por exemplo, a existência de comportamentos 

jurídicos semelhante nas relações entre pessoas que sequer habitam no mesmo país ou região. 

Em 1963, o matemático brasileiro Newton da Costa une a Lógica Paraconsistente à 

Teoria das Probabilidades, desenvolvendo a tese da Probabilidade Pragmática, a qual admite o 

processamento de conclusões em enunciados contraditórios. Considerando que a probabilidade 

pragmática lida com a noção de níveis de certeza, a sociedade adota como verdade as 

semelhanças postas em evidência, sem olvidar que as proposições são apenas tendências e 

passam a ser refutadas no momento que o seu grau de evidência desfavorável aumenta.  

O estudo das previsões comportamentais é um marco do século. A Teoria da 

Probabilidade Pragmática vem permitindo o desenvolvimento da inteligência artificial pautada 

cada vez mais nos comportamentos humanos. Considerando que a capacidade de um software 

armazenar e combinar informações é exponencialmente maior que a mente do homem, os 

tomadores de decisão devem focar as energias nas habilidades que complementam o trabalho 

dos sistemas, construindo estratégias e meios criativos para condução de casos jurídicos.  

Os advogados já incorporaram a tendência e denominaram de advocacia preventiva as 

estratégias que objetivam evitar situações potencialmente conflituosas, resguardando 

antecipadamente os interesses dos seus clientes. A advocacia preventiva baseada no estudo 

jurimétrico permite uma análise dinâmica e coerente dos fenômenos, com consequente 

vantagem na técnica de modelar e prever comportamentos.  
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RESUMO 
 
Este artigo tem como temática principal apresentar a existência da licença compulsória de 
patentes em caso de emergência nacional ou interesse público em conjunto com o princípio da 
função social das patentes. Nesses termos apresentaremos a existência, evolução, legislação e 
proteção jurídica das patentes, desde seus primórdios até sua vigência na sociedade brasileira. 
Posteriormente trataremos sobre sua comercialização diferenciando a licença voluntária da 
compulsória, de modo que ao final, possamos apontar meios e modos de o Poder Público 
materializar a licença compulsória.   
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RESUMEN 
 
Este artículo tiene como tema principal presentar la existencia de la licencia obligatoria de 
patentes en caso de emergencia nacional o interés público en conjunto con el principio de la 
función social de las patentes. En estos términos presentaremos la existencia, evolución, 
legislación y protección jurídica de las patentes, desde sus inicios hasta su vigencia en la 
sociedad brasileña. Posteriormente trataremos sobre su comercialización diferenciando la 
licencia voluntaria de la obligatoria, de modo que al final, podamos apuntar medios y modos 
de que el Poder Público materializar la licencia obligatoria. 
 
PALABRAS CLAVES: PROPIEDAD INDUSTRIAL. PATENTES. 
COMERCIALIZACIÓN. LICENCIA COMPULSIVA. 
 

ABSTRACT 
 
This article has as main theme to present the existence of compulsory license of patents in 
case of national emergency or public interest in conjunction with the principle of social 
function of patents. In these terms we will present the existence, evolution, legislation and 
legal protection of patents, from its beginnings to its validity in Brazilian society. Later we 
will discuss its commercialization differentiating the voluntary license from the compulsory 
one, so that in the end, we can point out ways and means of the Public Power to materialize 
the compulsory license. 
 
KEY-WORDS: INDUSTRIAL PROPERTY. PATENTS. COMMERCIALIZATION. 
COMPULSORY LICENSE. 
 

INTRODUÇÃO. 

 

O presente artigo buscará em sua explanação apresentar a existência e o 

surgimento dos direitos de propriedade industrial, para, posteriormente, adentrar ao âmago de 

sua discussão, explicar e delinear quando as patentes podem ser compulsoriamente 

licenciadas frente à vigência de um interesse público ou pela constatação de uma emergência 

nacional. 

Para tanto, faremos algumas sedimentações, de modo que primeiramente será feita 

uma análise sobre o instituto da Propriedade Industrial no Brasil, condensando essa temática 

trataremos acerca de sua evolução, sobre a vigência da legislação, além de apresentar um 

panorama sobre proteção, características e possibilidades de concessão da patente. 

Abordaremos didaticamente a vigência dos Tratados Internacionais de que o 

Brasil fez parte, assinou e ratificou. Bem como, sobre a vigência, em âmbito Nacional, de 
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legislação específica, qual seja, a Lei 9.279, de 1996, comumente conhecida como Lei de 

Propriedade Industrial. 

Desta feita passaremos a tratar acerca do surgimento e das considerações legais 

que possibilitem a formulação do requerimento de registro de uma patente junto ao órgão 

competente, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, igualmente, faremos uma rápida 

analise dos requisitos necessários para tanto: novidade, atividade inventiva, industriabilidade 

e desimpedimento. 

Posteriormente, em um segundo momento, abordaremos a temática do 

licenciamento enquanto possibilidade de comercialização e lucratividade por parte do detentor 

daquele direito. Nesses termos, apresentaremos as características legais e requisitos que 

devem ser cumpridos para que o inventor possa ceder ou licenciar a sua patente, após, 

especificamente em relação à licença, faremos um pequeno paralelo entre a licença voluntária 

e a licença compulsaria. 

Ao final deste trabalho buscaremos apresentar especificamente acerca da 

modalidade de licença compulsória que ganha vigência frente à constatação de um interesse 

público ou com a necessidade de segurança nacional, para tanto abordaremos o ato praticado 

pelo Poder Público e sua conjunção com o princípio da função social da patente. 

Em deslinde, esta pesquisa que contém caráter bibliográfico, foi realizada e 

consubstanciada com base em dados obtidos em investigação junto de diversos livros, 

doutrinas, revistas, jornais e artigos a respeito do tema que é recente e tem gerado vultosa 

polêmica.  

 

1. EVOLUÇÃO E PROTEÇÃO JURÍDICA DAS PATENTES. 

 

1.1 - HISTÓRICO. 

 

O saber sempre ocupou lugar de destaque na história da humanidade. A 

criatividade do ser humano, ao longo de sua existência na terra, propiciou o desenvolvimento 

da sociedade. Entretanto, durante muito tempo, o homem não teve a preocupação em proteger 

os seus inventos.  

Segundo registros históricos, o primeiro caso de proteção concedida a um invento 

se deu em 1236, quando na cidade de Bordeaux, na França, concedeu-se a “Banafasus de 

Sancta e Companhia” o direito de explorar com exclusividade, por 15 (quinze) anos, o 
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método flamengo de tecer e tingir tecidos de lã. Ressalta-se, ainda, como um marco 

importante na história da propriedade industrial, o fato de, o genial Leonardo da Vinci, utilizar 

artifícios, como a prática de escrever ao contrário ou de deixar erros propositais em seus 

textos, para proteger os seus inúmeros inventos.  

No cenário historio podemos destacar, ainda, o surgimento das codificações de 

patentes editadas em Veneza em 1474 e na Inglaterra em 1623, esta chamada de “statue of 

monopolies”. Ambos os documentos já traziam a ideia de “novidade e aplicação industrial” 

para a caracterização de uma invenção. Ideias, que, fazem até hoje parte do direito de 

propriedade industrial. 

Apesar de alguns episódios de proteção dos inventos, foi mesmo, somente após a 

Revolução Industrial que se percebeu a importância de conferir proteção aos direitos de 

propriedade industrial.  Com um aumento significativo no número de inventos, percebeu-se 

que era necessário proteger os direitos do inventor. 

Com muita maestria, narra sobre os inventos no período da Revolução Industrial, 

o historiador Eric Hobsbawm em seu livro a Era das Revoluções:  
 
Nas Revoluções Industriais dos séculos XVIII e XIX ocorreu a ampliação da 
substituição da energia humana e animal pela inanimada, com eficiência 
multiplicada; a aceleração da troca da capacidade humana por instrumentos 
mecânicos; e a descoberta e/ou melhoria de métodos de obtenção e elaboração de 
matérias primas. Vários fatores atuaram incentivando as inovações. Por exemplo, a 
importação de tecidos da Índia e da China pela Inglaterra demonstrou uma 
influência do comércio sobre o desenvolvimento da indústria no último país, 
principalmente a partir do momento em que houve reserva de mercado e substituição 
de importações. Ao mesmo tempo, um importante mercado interno, com uma 
relativamente grande urbanização e mercantilização, estimulou a produção de bens 
de consumo de massa (como têxteis) na Inglaterra. Por outro lado, as mudanças que 
ocorriam foram induzindo, pelo aparecimento de necessidades práticas, novas 
inovações. Em 1765 houve a invenção de uma máquina chamada "spinning-jenny", 
e em 1767 de outra chamada "water-frame" (datas prováveis), o que permitiu um 
grande avanço da fiação, com mais rapidez e qualidade. A "water-frame" foi 
aplicada em fábricas, utilizando energia hidráulica. Com isto a técnica passou a ter 
um caráter econômico, provocando um grande aumento de produtividade e queda de 
preços (Mantoux, 1928, p. 206-10). Houve também, neste período, outros 
desenvolvimentos, como a invenção da estamparia (que antes era feita 
manualmente) e progressos na química, com processos de branqueamento e tintura. 
Inovações revolucionárias ocorreram também na indústria do ferro. Usava-se carvão 
de madeira para a elaboração do metal, o que tendia a gerar falta deste combustível 
dada a tendência à extinção das matas. 

 

A onerosidade da pesquisa e o desenvolvimento de tecnologia, somada a 

percepção de sua importância como fator determinante para a diferenciação dos povos foi 

alguns dos motivos que levaram os Estados Nacionais a pensarem a respeito de medidas que 

estimulassem e protegessem os resultados do processo criativo. 
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Nesse cenário foi realizado, em 1883, a primeira Convenção de Paris, com a 

finalidade de tentar harmonizar e uniformizar o sistema internacional de proteção à 

propriedade industrial, contanto, inclusive, com a participação do Brasil. Em seu artigo 1º a 

Convenção previa: 
 
Art.1º “a proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, 
os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou 
de comércio, as marca de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência 
ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal”  
  

O Brasil sempre esteve presente no cenário de discussão de direito da propriedade 

industrial, tendo sido inclusive considerado como um país pioneiro a proteção destes direitos. 

Um exemplo disto, é que, ao longo da história, quase todas as Constituições Brasileiras 

cuidaram do direito da propriedade industrial, e, ainda, a sua participação em tratados e 

convenções de proteção a esses direitos. 

 

1.2 - LEGISLAÇÃO, TRATADOS E ACORDOS INTERNACIONAIS. 

  

Com exceção da Constituição de 1937, todas as Constituições Brasileiras 

trouxeram positivado o direito sobre as criações e os inventos industriais, deixando clara a 

importância dada pelo Estado Brasileiro à proteção da propriedade industrial.  

A Constituição de 1824 previa em seu artigo 179, inciso XXVI, que “Os 

inventores terão propriedade de suas descobertas ou das produções. A lei lhes assegurará um 

privilégio exclusivo e temporário ou lhes remunerará em ressarcimento da perda que hajam de 

sofrer pela vulgarização.”  

A Constituição Federal de 1891, por sua vez, tratou do assunto, em seu artigo 72,§ 

25 dispondo que os inventos industriais pertenceriam aos autores, aos quais ficaria garantido 

por lei um privilégio temporário ou seria concedido pelo Congresso um prêmio razoável 

quando houvesse conveniência em vulgarizar o invento.  

A Constituição de 1934 praticamente não alterou a redação do texto constitucional 

anterior, conforme expressa o art. 113, item 18: “Os inventos industriais pertencerão aos seus 

autores, aos quais, a lei garantirá privilégio temporário ou concederá prêmio justo, quando a 

sua vulgarização convenha à coletividade” 

Como já citado, a Constituição de 1937, infelizmente não trouxe nenhuma 

referência expressa aos direitos da propriedade industrial. 



MARINA ZAVA DE FARIA | MAYRON MORAIS DAMASCENO  
137 

 

 
PIDCC, Aracaju/Se, Ano VIII, Volume 13 nº 01, p.132 a 147 Fev/2019 | www.pidcc.com.br 

A Constituição de 1946, por sua vez, voltou a dispor de forma expressa sobre as 

criações e os inventos industriais, fazendo-o no seu art. 141 § 17. A Constituição de 1967 

também cuidou da matéria em seu art. 150 § 24, dispondo que “a lei garantirá aos autores de 

inventos industriais privilégio temporário para sua utilização e assegurará a propriedade das 

marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial.” 

Por fim, a Constituição Federal de 1988 cuida dos direitos da propriedade 

industrial na parte dos direitos e garantias individuais, estabelecendo em seu art. 5.º, inciso 

XXIX o seguinte: 
 
A lei assegurara aos autores dos inventos industriais privilégio temporário para sua 
utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos 
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do País. 

 

Como determinado pela Constituição Federal, entrou em vigor em 1996 a Lei 

9.279, conhecida como Lei de Propriedade Industrial (LPI), que regula, atualmente, os 

direitos e obrigações relativos a propriedade industrial no Brasil, estabelecendo em seu art. 2º 

que “a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse 

social e o desenvolvimento tecnológico do País, efetua-se mediante: I- concessão de patentes 

de invenção e de modelo de utilidade; II- concessão de registro de desenho industrial; III – 

concessão de registro de marcas; IV – repressão às falsas indicações geográfica; e V – 

repressão à concorrência desleal.” 

Destaca-se, ainda, que o Brasil é signatário do Acordo TRIPS, Tratado 

Internacional integrante de um conjunto de acordos assinados em 1994 que deu origem, 

inclusive, à Organização Mundial do Comércio (OMC). O Brasil ratificou o Acordo Trips por 

meio do decreto legislativo 30/1994 e o promulgou pelo decreto presidencial 1.355/1994. O 

referido acordo tem como objetivo reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional e 

levando em consideração a necessidade de promover uma proteção eficaz e adequada dos 

direitos de propriedade intelectual. 

Conforme, a Lei de Propriedade Industrial e a Constituição Federal Brasileira, os 

bens protegidos pelo direito da propriedade industrial são, portanto, quatro: a invenção e o 

modelo de utilidade, protegidos pela concessão de patente, e a marca e o desenho industrial, 

protegidos mediante a concessão de registro, e ainda, a repressão das falsas indicações 

geográficas e a concorrência desleal. 

Como objeto deste trabalho, iremos nos restringir a estudar a invenção protegida 

por meio de patente, as suas peculiaridades, limitações, e possibilidades de licenciamento. 



A LICENÇA COMPULSÓRIA DE PATENTES NO CASO DE EMERGÊNCIA NACIONAL OU INTERESSE 
PÚBLICO  
E-ISSN 2316-8080 

138 
 

PIDCC, Aracaju/Se, Ano VIII, Volume 13 nº 01, p.132 a 147 Fev/2019 | www.pidcc.com.br 

 

1.3 - CONCEITO E CARACTERÍSTICAS. 

 

Muito se discute a respeito do conceito de invenção. A Lei de Propriedade 

Industrial não definiu o que vem a ser uma invenção. Muitos autores alegam que a lei deixou 

de definir o tema invenção, por se tratar, ao mesmo tempo, de um conceito difícil de ser 

definido e de uma noção facilmente assimilada por qualquer pessoa. Sobre o assunto trata o 

doutrinador Fábio Ulhoa Coelho (2014, p.234) da seguinte forma: 

 
Dos quatro bens industriais, a invenção é a única não definida pela lei. Esta ausência 
de definição corresponde à tradição legislativa sobre a matéria, nacional e 
estrangeira, e é plenamente justificável pela extrema dificuldade de se conceituar o 
instituto. Todos de fato, sabem intuitivamente o que é uma invenção e não há 
dúvidas quanto aos elementos essenciais que a caracterizam (criação original do 
espírito humano, ampliação ao domínio que o homem exerce sobre a natureza etc.), 
mas não é fácil estabelecer os seus exatos contornos conceituais. 

  

Sobre o significado da palavra “INVENTAR”, dispõe o dicionário Aurélio: 
 
Ação de inventar, de criar algo de novo. Coisa inventada: uma feliz invenção. 
Descoberta, sobretudo falando-se de certas relíquias. Ação de achar argumentos, 
ideias e meios para convencer e persuadir. 

 

O que se percebe é que em razão da dificuldade em definir invenção, o legislador 

preferiu se valer de um critério de exclusão, apresentando uma lista de manifestações do 

intelecto humano que não são consideradas como invenções, dispostas no art. 10 da Lei 9.279 

de 1996. Dispões o artigo que não são consideradas invenções: I- as descobertas, teorias 

científicas e métodos matemáticos; II – concepções meramente abstratas; III – esquemas, 

planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de 

sorteio e de fiscalização; IV – obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou 

qualquer criação estética; V – programas de computador em si; VI – apresentação de 

informações; VII -  regras de jogos; VIII – técnicas e métodos operatórios ou cirúgicos, bem 

como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; IX 

– o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biologicamente encontrados na natureza, 

ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural 

e os processos biológicos naturais.   

Podemos considerar então que Invento é “uma solução técnica original de um 

problema técnico”. Essa a noção que deriva do texto constitucional. Invenção é a criação 
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industrial maior, objeto da patente de invenção, à qual, tradicionalmente, se concede prazo 

maior e mais amplidão de proteção (BARBOSA, 2014). 

Nessa esteira dispõe o artigo 8º da LPI que: “é patenteável a invenção que atenda 

todos os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”. 

 Do dispositivo decorre a interpretação de que para que seja concedida a patente 

de invenção é necessário ter o objeto as seguintes características: natureza inventiva, 

apresentar novidade e aplicação industrial. Seguem os requisitos: 

 

a) Novidade. 

 

O requisito da novidade se considera preenchido quando a invenção não está 

compreendida no estado de técnica. Um determinado invento atenderá o requisito da novidade 

se constituir algo desconhecido até mesmo para a comunidade científica especializada na 

respectiva área de conhecimento.  

Desta forma, para que um determinado invento seja considerado novo, faz 

necessário que a invenção seja diferente de tudo que, até aquele momento, era de 

conhecimento do púbico 

A respeito do tema, decidiu a 2ª Turma Especializada do TRF – 2ª Região na 

Apelação Cível Nº416314:  

 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. INVENÇÃO. NOVIDADE. 
ESTADO DA TÉCNICA. DISPOSITIVO DE ESTRATIFICAÇÃO DE 
CONVECÇÃO TÉRMICA. APERFEIÇOAMENTOS. 1. A patente protege a 
invenção que apresente, em relação ao estado da técnica, uma novidade absoluta, em 
outras palavras, a invenção deve ser diferente de TUDO o que, até aquele momento, 
era de conhecimento do público. 2. Determinadas situações apresentam problemas 
técnicos que o inventor procura solucionar com sua invenção, em nítida relação de 
causa e efeito. Assim, a invenção é, cada vez mais, um novo meio ou uma nova 
aplicação de meios já conhecidos, com o fim de melhorar a invenção dos outros. 3. 
No caso concreto ora em análise, as novas dimensões da peça e as melhorias 
implementadas na proteção das tubulações, no que se refere à transmissão de calor, 
agregaram mais funcionalidade ao conjunto, conferindo-lhe caráter de novidade 
suficiente a fundamentar a concessão do privilégio. Apelação desprovidas. DJU – 
Data: 08/07/2008 (grifo nosso) 

 

b) Atividade Inventiva. 

 

O segundo requisito para a concessão da patente é a “atividade inventiva”.  

Dispõe a Lei de Propriedade Industrial que a invenção é dotada de atividade inventiva sempre 

que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da 
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técnica (Art. 13 da LPI). 

Para ser patenteável a invenção, não pode ser derivada de forma simples dos 

conhecimentos nele reunidos. É necessário que a invenção resulte de um verdadeiro engenho, 

de um de criação intelectual. 

Segundo Campinho (2015, p.354), “o inventor deverá demonstrar que chegou 

àquele resultado novo em decorrência específica de um ato de criação seu.”  Dispõe, ainda, 

que serve esse requisito, enfim, para distinguir a invenção de uma mera descoberta, de modo 

que o direito da propriedade protege o inventor, mas não o mero descobrir.” “Como exemplo 

que diferencia o descobridor do inventor, podemos citar a energia elétrica. Quem descobriu a 

energia elétrica não tem direito de propriedade industrial, uma vez que tal descoberta não tem 

natureza inventiva, já quem inventou a lâmpada será protegido pelos direitos da propriedade 

industrial, pela característica inventiva na lâmpada.” 

Foi nos Estados Unidos o local em que se desenvolveu o requisito da atividade 

inventiva, lá denominado de “Non Obviousness”, tendo sido incorporado pelo direito de 

propriedade industrial brasileiro somente a partir da entrada em vigor da LPI em 1996. 

  

c) Industriabilidade. 

 

É necessário que o invento criado seja útil e factível. Se alguma pessoa cria algo 

novo, contudo, não é possível que este seja produzido em larga escala, não é possível que o 

objeto seja patenteado. Muitas vezes, ocorre determinada situação em que misturando 

elementos se descobre algo, todavia, sem saber ao certo quais foram os elementos, a sua 

quantidade, ordem, características, é impossível a sua reprodução industrial. 

Dispõe o art. 15 da LPI que: “a invenção e o modelo de utilidade são considerados 

suscetíveis de aplicação industrial quando possam sem utilizados ou produzidos em qualquer 

tipo de indústria”. 

Desta forma, se alguém cria algo novo, mas que não pode ser produzido 

industrialmente, ou seja, que não poder ser objeto de aplicação industrial, a respectiva criação 

não poderá ser patenteada. 

 

d) Desimpedimento. 

 

O último requisito da patenteabilidade é o desimpedimento. Existem invenções 
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que, embora novas, inventivas e industrializáveis, não podem receber a proteção da patente 

por razões de ordem pública. 

Encontra-se no art. 18 da LPI os impedimentos existentes no direito brasileiro, 

atualmente: a) as invenções contrárias a moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à 

saúde pública; b) substâncias, matérias, misturar, elementos ou produtos resultante de 

transformação do núcleo atômico, bem como a modificação de suas propriedades e os 

processos respectivos; c) seres vivos ou parte deles. 

Desta, forma, sendo o invento dotado das características: novidade, natureza 

inventiva, aplicação industrial, e estando livre dos impedimentos previstos pela Lei de 

Propriedade Industrial, poderá, ser patenteado.  

 

1.4 - PEDIDO E PROTEÇÃO DE PATENTE. 

 

A concessão de uma patente de invenção não é um ato simples, obtido 

automaticamente após o requerimento do inventor. O ato de concessão da carta patente é 

precedido de um procedimento administrativo burocrático e muitas vezes lento. 

O pedido de proteção será feito junto ao INPI pelo autor da invenção. O Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial é uma autarquia federal brasileira, criada em 1970, 

vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que tem por 

finalidade, segundo a Lei 9.279/96, executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a 

propriedade industrial, tendo em vista sua função  social, jurídica, econômica e técnica.  

O INPI é o orgão responsável pelo registro e concessão de marcas, patentes, 

desenho industrial, transferência de tecnologia, indicação geográfica, programa de 

computador e Topografia de Circuito Integrado. 

Superados todos os trâmites legais, uma vez deferido o pedido, a patente será 

concedida, expedindo-se a respectiva carta-patente nos termos do artigo 38 da Lei de 

Propriedade Industrial. 

Importante ressaltar que a patente é um privilégio concedido ao inventor e não 

dura para sempre. A proteção conferida é temporária, e os prazos previsto em nossa atual 

legislação seguem as disposições do Acordo Trips. 

 Segundo o artigo 40 da LPI, “a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 

(vinte) anos contados da data do depósito”. Protegidos pela patente devidamente concedida 

pelo INPI, nos termos das reivindicações, do relatório descritivo e dos desenhos apresentados 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Marca_registrada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Patente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho_industrial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transfer%C3%AAncia_de_tecnologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Indica%C3%A7%C3%A3o_geogr%C3%A1fica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Topografia_de_Circuito_Integrado
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quando da realização do pedido, o seu titular terá o direito de exploração econômica exclusiva 

do invento patenteado podendo “impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, 

colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I- produto objeto de patente; II – 

processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado”. 

O titular de uma patente, como o dono de um apartamento, tem meios legais de 

impedir o uso do objeto de seu direito por qualquer pessoa não autorizada: ninguém pode 

invadir o imóvel, ou explorar uma tecnologia patenteada, sem dar conta de seus atos segundo 

o que a lei dispõe. Isto é o mesmo que dizer que os direitos decorrentes de uma patente, como 

os resultantes da propriedade dos bens materiais, se exercem, indistintamente, contra todas as 

pessoas: e a ninguém é facultado esbulhar apartamentos ou violar patentes. (BARBOSA, 

2015). 

 

2.  A CONCESSÃO DE USO DA PATENTE DE INVENÇÃO POR MEIO DA 

LICENÇA. 

  

Dentro de tudo que foi apresentado, bem como, do fato de que as patentes de 

invenções são objetos criados por uma pessoa, percebe-se sua disponibilidade, ou seja, são 

direitos disponíveis e, portanto, comercializáveis. Logo, o empresário detentor da carta-

patente ou do pedido de patente tem condições de licenciar esse direito (RAMOS; 

GUTERRES, 2016). 

A exploração do direito industrial se realiza direta ou indiretamente. Na primeira 

forma, o próprio titular da patente ou do registro assume os riscos da atividade empresarial, 

fabricando e comercializando ele mesmo objeto inventado. A forma indireta de exploração do 

direito industrial decorre da outorga de licença de uso, pelo titular da patente ou do registro 

em favor de um empresário. 

Portanto, a licença é precisamente uma autorização, dada por quem tem o direito 

sobre a patente, para que uma pessoa faça uso do objeto do privilégio. Sendo a patente 

licenciada o titular da patente promete não empregar os seus poderes legais para proibir a 

pessoa autorizada do uso do objeto da patente e, ainda, dá ao licenciado o direito de explorar o 

objeto da patente, com todos os poderes, instrumentos e meios que disto decorram. 

Em linhas gerais a legislação criou a licença voluntária (arts. 61 a 67 da LPI) e a 

licença compulsória (arts. 68 a 74 da LPI), ou seja, uma feita pelo próprio detentor do direito 

industrial que criou, produziu e registrou o invento e o outro, licença compulsória, para os 
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casos em que se verificar o enquadramento legal para sua devida concessão. 

Normalmente a licença é um ato voluntário, um acordo amplamente negociado 

entre o licenciador e o licenciado, para tanto a legislação o como licença voluntária, uma vez 

que está em conformidade com o desejo e a vontade do detento dos direitos de determinada 

patente de invenção.  

Dentro dessa possibilidade e de seu interesse a legislação aponta obrigação de 

averbação do contrato de licenciamento voluntário junto ao INPI para que o mesmo venha a 

produzir seus efeitos contra terceiros, resguardando, nesses temos os direitos tanto do 

licenciado quanto do licenciador que utiliza daquele invento para o exercício de sua atividade 

empresária.  

Importante apontar que já possibilidade de o titular da patente requer que o 

próprio INPI faça uma oferta para a licença de sua patente, tal possibilidade é ventilada pela 

própria legislação nos artigos 64 a 67 da LPI, portanto, é preciso que o titular do direito siga 

todos os tramite apresentados cabendo ao INPI auxiliá-lo na publicidade da oferta para fins de 

exploração. 

Em contrapartida, a legislação prevê hipóteses em que o titular da patente é 

obrigado, pelo INPI, por determinação administrativa ou mesmo judicial, a licenciar o seu uso 

em favor de terceiros interessados, trata-se da denominada Licença Compulsória. 

Analisando os dispositivos legais, percebe-se que a licença compulsória será 

determinada, em alguns casos, como forma de sancionar o titular da patente, e, em outros 

casos, como forma de atender aos imperativos de ordem pública. São as seguintes: a) 

exercício abusivo do direito; b) abuso do poder econômico3; c) falta de exploração integral do 

invento; d) comercialização insatisfatória para atendimento das necessidades do mercado; e) 

dependência de uma patente em relação a outra; f) emergência nacional ou interesse público, 

declarado por ato do Poder Executivo Federal. 

Nos casos descritos, nas letras “a”, “b”, “c” e “d”, chamados pela doutrina de 

licença por abuso de direitos ou licença por abuso de direito econômico, resta evidente que a 

licença compulsória da patente decorre de condutas do próprio titular da patente que não são 

compatíveis com os princípios que justificam a concessão de um privilégio legal que assegura 

direito de exploração exclusiva do invento.  

Assim, configurada uma dessas situações, poderá qualquer pessoa interessada 

requerer ao INPI a licença compulsória. 
                                                 

3 Considera-se para tanto a prática de atos inflacionários que estão em desacordo com a ordem econômica, ou seja, aqueles 
atos que estão em desconformidade com a Lei 12.529, de 2011, comumente conhecida como Lei Antitruste.   
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3. O LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO POR EMERGÊNCIA NACIONAL OU 

INTERESSE PÚBLICO.  

 

O ato inventivo protegido pela patente busca seu respaldo junto à consagração do 

princípio da função social da patente, o qual pode ser seccionado em duas subdivisões, 

primeiro, pois a concessão não é simplesmente algo privado com o fito de proteger e permitir 

a consagração do lucro, a finalidade legislativa é a de trazer ao público a existência dos atos 

registrados com o intuito de incentivar a criação de novas invenções, seja por centros de 

pesquisa ou outros empresários; em segundo, para quando verificar necessário proteger a 

coletividade em detrimento do privado se valendo, assim, do interesse público ou da 

emergência nacional. 

Na primeira subdivisão do princípio a patente de invenção é cedida para o 

empresário no intuito de permitir sua proteção de uso, bem como para que possibilite seu 

conhecimento e sua visibilidade no mundo científico, outras pessoas não podem utilizá-la sem 

a devida licença, contudo, podem servir se desse conhecimento para inovar e criar novas 

invenções por meio de uma já existente. Desse modo, é visível que uma das funções da 

patente é propagar, aumentar e incentivar as criações e os inventos, fazendo com que os 

empresários tragam a público tais atos e possam fomentar o desenvolvimento.  

Em seu segundo ponto, a legislação buscou ainda melhorar e aperfeiçoar a 

qualidade de vida social e pública, uma vez que a invenção possa ser utilizada em benefício 

social que venham em auxílio e defesa de toda a coletividade, frente o interesse público ou 

uma emergência nacional, atendendo, portanto, ao beneplácito da supremacia do coletivo 

sobre o privado, tanto foi que a própria legislação consagrou a existência da licença 

compulsória. 

A art. 71 da Lei de Propriedade Industrial traz, também, uma hipótese 

importantíssima de licença compulsória, chamada de licença por interesse público.  

De acordo com esse dispositivo, “nos casos de emergência nacional ou interesse 

público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, poderá ser concedida, de ofício, 

licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo 

dos direitos do respectivo titular.” 

O licenciamento compulsório lastreada no art. 71 da LIP, é a autorização 

outorgada pelo Estado para que terceiros possam explorar a patente sem o consentimento do 
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titular, desde que atendidos os requisitos legais. Este tipo de licença não atende a interesses 

privados de interessados, mas aos imperativos de ordem pública. Ademais, nesse caso cabe ao 

Chefe do Poder Executivo Federal, ou seja, ao Presidente da República tomas a decisão de 

ofício. Seja qual for o fundamento legal da licença compulsória, elas serão sempre concedidas 

mediante remuneração e sem exclusividade.  

Como exemplo prático dessa modalidade de licença, bem como sua importância 

em nível nacional, podemos citar o que veio a ser comumente chamado “quebra de patentes”. 

No caso, o Poder Público, por ato do Presidente da República (Decreto nº 6.108/2007), 

realizou a licença compulsória do medicamento “Efavirenz”, uma vez que seu uso no 

combate ao vírus da AIDS acaba sendo de grande repercussão nacional e afeta o interesse 

público, por meio deste decreto o mencionado medicamento passou a ter fins de uso público 

não comercial (RAMOS, 2011). 

Percebe-se, portanto que a iniciativa dessa modalidade de licença compulsória por 

ato de interesse público ou segurança nacional foi instituída justamente frente à conflagração 

do confronto do público com o privado, ou seja, frente à necessidade de proteger e manter a 

dignidade da pessoa humana é preciso que o governo faça uma intervenção, vez que seu papel 

é cuidar, governar e guardar os seus.  

Ocorre, todavia, que não cabe ao governo assumir uma criação como se sua fosse, 

sendo necessário, quando se vislumbrar a necessidade de tal licenciamento o resguardo aos 

direitos do inventor e proprietário do bem em questão, cabendo devida fiscalização para que o 

governo não tome para si os direitos e a propriedade da invenção e sua criação.  

Entendemos ainda que o Governo deve ser claro em sua atuação e repassar todas 

as informações acerca de custas e gastos para o dono do ato inventivo, permitindo que ele 

tenha total conhecimento do uso de sua patente, ainda que seja de interesse público seu uso é 

temporário, de modo que ao final do praz estipulado deverá sua proteção e uso integral voltar 

à posse do inventor. 

 

CONCLUSÃO.  

 

Podemos confabular que o presente artigo é de suma importância para demonstrar 

a existência do que é a patente e de como funciona o seu requerimento e proteção jurídica 

junto ao órgão competente, o INPI, junto ao qual o empresário poderá apresentar seu pedido e 

comercializar seu invento recebendo, contrapartida, os royalties advindos dessa negociação. 
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Demonstramos ainda que apesar do empresário poder se valer da comercialização 

por meio da licença voluntária de sua patente ele também pode vir a ser impedido de realizar 

sua comercialização, de modo temporário, por ato executado pelo Chefe do Poder Executivo, 

denominado licença compulsória por interesse público ou segurança nacional. 

Esse fato se vislumbra frente a importância de determinada patente ser utilizada 

para combater enfermidades, principalmente, quando os gastos para aquisição daquele 

medicamento ultrapassam a capacidade econômica de muitas famílias que gravitam na zona 

de pobreza e até mesmo de países pouco desenvolvidos que não detém nenhum recurso 

econômico para adquirir quantidade necessária de algum medicamento, portanto, verifica-se 

que tais atos vão em conformidade com o princípio da função social da patente. 

O licenciamento compulsório serve - e se só para isso fosse, já seria 

suficientemente válido - para lembrar a todo momento, os fins para os quais outro importante 

instrumento, chamada patente, foi colimado. Acima todos os interesses particulares, deverá 

ser analisado, sempre, a função social do instituto da patente. 

A existência de um sistema normativo que assegure o direito de patente de forma 

eficiente é fundamental para o desenvolvimento tecnológico, especialmente em setores de alta 

relevância social como o farmacêutico. Por outro lado, também é de grande importância a 

existência de um mecanismo como o licenciamento compulsório, que permite que a patente 

exerça sua função social, sua função pública.  

Entretanto, ressaltamos a importância de limitação das hipóteses em que o 

licenciamento compulsório de um medicamento pode ser realizado como fator essencial para 

evitar a utilização deste instituto de forma indiscriminada, bem como, para evitar que os 

empresários mantenham “sob sigilo” os seus inventos frente o temor de perder seu fator lucro.  
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RESUMO 

O Direito da Concorrência e a Propriedade Intelectual (PI) guardam entre si uma relação 
complexa, tendo em vista que a proteção garantida pela PI tem por efeito a criação de 
monopólios artificiais concedidos como contrapartida do esforço criativo aplicado em 
determinado invento, visando, portanto, incentivar a inovação e o desenvolvimento 
tecnológico. Por essa razão, é essencial que o Direito da Concorrência tome especial cuidado 
com a PI, na medida em que a concessão de determinado direito de exclusividade sem 
fundamento legal – sobretudo em razão de problemas no registro de tal direito – pode gerar 
danos substanciais à concorrência. Com a assinatura do Acordo TRIPS pelo Brasil, foram 
introduzidos no ordenamento pátrio novos institutos de impacto ainda pouco conhecido no 
âmbito concorrencial. É o caso dos Exclusive Marketing Rights (EMR), instituto de vigência 
controvertida que, no entanto, vem sendo concedido pelas cortes brasileiras. Dada a falta de 
um procedimento próprio para a concessão de EMR, este artigo analisará a forma como tal 
instrumento tem sido desenvolvido no Brasil e na comunidade internacional. Pretende-se, 
assim, contribuir para a discussão sobre a relação entre PI e Concorrência por intermédio da 
introdução da questão dos EMR nesse campo de debate, procurando explorar a jurisprudência 
recente dos tribunais e do CADE. 
Palavras-chave: Propriedade Intelectual; Direito Concorrencial; Direitos Exclusivos de 
Comercialização. 

ABSTRACT 
Antitrust Law and Intellectual Property (IP) Law relate to each other in a complex way, since 
the protection guaranteed creates artificial monopolies as a reward to the creative efforts 
applied to a given invention, intending, therefore, to promote innovation and technological 
development. For that reason, it is essential for Antitrust Law to take special care with IP, 
insofar as the granting of exclusivity rights without legal basis - especially due to problems on 
the registration of patents - may cause substantial harm to competition. It is the case of 
Exclusive Marketing Rights (EMR), a controversial instrument which, however, has been 
granted by Brazilian courts. Given the lack of a proper proceeding for grating EMR, this 
paper is going to analyze the way by which this right is being developed in Brazil and at the 
International Community. Therefore, this paper intends to contribute to the discussion on the 
relation between IP and Antitrust by introducing the debate on EMR on this field, also 
looking to explore the recent case law on the subject. 
Key-words: Intellectual Property; Antitrust Law; Exclusive Marketing Rights. 
                                                           
1 Estudante de Direito da Universidade de Brasília. Membro do Grupo de Estudos Constituição, Empresa e 
Mercado. E-mail: angelogpc@gmail.com 
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1. INTRODUÇÃO 

 O Direito da Concorrência e a Propriedade Intelectual (PI) guardam entre si uma 

relação complexa. Ambos os ramos do direito têm por objetivo conferir ganhos de bem estar 

aos consumidores, trabalhando a Propriedade Intelectual para fornecer incentivos à inovação 

tecnológica mediante a concessão de monopólios artificiais temporários, ao passo que o 

Direito da Concorrência procura limitar o poder dos grandes agentes econômicos e coibir 

práticas anticoncorrenciais que tenham efeitos deletérios sobre os preços ao consumidor final.   

 À primeira vista, podem parecer contraditórias as funções desses dois ramos do 

direito. A ideia de Propriedade Intelectual traz consigo a noção de exclusividade como 

recompensa aos esforços direcionados ao desenvolvimento de novas tecnologias. A concessão 

de uma patente cria direito de exclusividade temporário, de modo a permitir que o inventor 

receba todos os rendimentos de seu invento, afastando-se a livre exploração do objeto da 

patente pelos concorrentes. A PI, contudo, possui regime jurídico especial que não é 

incompatível com a livre concorrência, porém deve ser sistematicamente adequado aos 

preceitos do direito antitruste2.  

 Na verdade, as áreas devem complementar-se, na medida em que ambas 

pretendem proteger e incentivar a inovação, o desenvolvimento tecnológico e, por 

conseguinte, a concorrência. Quando se obtém um monopólio decorrente de patente, não se 

está infringindo as normas antitruste, tendo em vista que a exclusividade é pressuposto 

necessário para que os competidores se empenhem na obtenção de produtos mais eficientes e 

que fornecerão um maior incremento de bem-estar aos consumidores3. Contudo, o Direito da 

Concorrência deve estar atento para eventuais abusos provenientes da busca pela proteção da 

Propriedade Intelectual, o que emerge sobretudo de problemas no procedimento de registro de 

patentes. 

 Para que seja concedida uma patente, o pedido de registro da exclusividade passa 

por um procedimento administrativo peculiar junto ao Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial (INPI), procedimento este que consiste em exame técnico que procura avaliar a 

                                                           
2 FERRAZ JR, Tércio Sampaio. Propriedade Industrial e Defesa da Concorrência. In: BAPTISTA, Luiz Olavo; 
HUCK, Hermes Marcelo; CASELLA, Paulo Borba. Direito e comércio internacional: tendências e 
perspectivas. Estudos em homenagem ao Prof. Irineu Strenger. p. 498. 
3 FEDERAL TRADE COMMISSION. To promote innovation: the proper balance of competition and patent 
law and policy. out. 2003. 
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presença dos requisitos legais para a concessão da proteção patentária4. É do cumprimento 

das formalidades de concessão da patente que decorre o direito exclusivo, legitimando-se o 

monopólio artificial. 

 A concessão de patentes, no Brasil, é regulada pela Lei nº 9.279 de 1996 (Lei de 

Propriedade Industrial). No entanto, a Propriedade Intelectual também é regulada por diversos 

tratados internacionais, dada a sua importância para a integração da economia globalizada e 

para a difusão das novas tecnologias. É o caso do Acordo TRIPS (Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights), descrito no Anexo 1C do Tratado de Marrakech, que foi 

ratificado pelo Brasil por meio do Decreto nº 1.355 de 1994.  

 O TRIPS traz uma série de inovações no que concerne à concessão de direitos de 

exclusividade, sendo algumas delas um tanto quanto controversas. É o caso do dispositivo 

previsto no Artigo 70.9 do Acordo, no qual está descrito um mecanismo de concessão de 

exclusividade sobre produtos cujo procedimento não está totalmente delineado no texto do 

TRIPS. Trata-se dos Exclusive Marketing Rights (EMR) ou Direitos Exclusivos de 

Comercialização (DEC), que garantem, por cinco anos, a exclusividade de um produto, desde 

que a patente já tenha sido solicitada e que já tenha sido aprovada a comercialização desse 

produto. Trata-se, portanto, de direito de propriedade industrial concedido em caráter de 

urgência, cujos efeitos são bastante próximos daqueles pretendidos por meio das patentes, 

porém com uma limitação temporal. 

 Por mais que os EMR ainda não tenha sido regulamentado no Brasil e que seu 

estatuto jurídico seja, no mínimo, nebuloso, o direito tem sido pleiteado (e por vezes 

concedido) pelos tribunais brasileiros. A concessão de EMR, até mesmo por não ser 

regulamentada, acaba por garantir a exclusividade plena de um produto sem grande atenção às 

formalidades peculiares à concessão de patentes. Desse modo, é preciso analisar a forma 

como são concedidos e pleiteados tais direitos exclusivos de comercialização a fim de avaliar 

sua potencialidade lesiva sobre a concorrência. 

 Neste trabalho, pretende-se inserir a questão dos EMR na já profícua discussão 

sobre a relação entre Concorrência e Propriedade Intelectual, de maneira a explicitar os riscos 

para a concorrência que advêm da concessão facilitada de instrumentos limitadores de 

                                                           
4 BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual.2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2003. p. 385. 
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mercados. Para tanto, tendo em vista, serão analisados os principais dispositivos do TRIPS 

relacionados a EMR, bem como sua aplicação e repercussão no Brasil e em demais países, 

procurando tratar das características que tomaram os EMR nesta e em outras jurisdições. 

Serão expostos, também, alguns casos concretos da jurisprudência dos tribunais brasileiros e 

do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), a fim de explorar a repercussão 

do instituto no ordenamento pátrio. Com isso, não se quer tão somente explicar as 

peculiaridades de um instituto controvertido do direito de Propriedade Intelectual, mas 

principalmente demonstrar que o debate sobre PI e Antitruste é dotado de desdobramentos 

importantes que não podem ser ignorados pela jurisdição concorrencial. 

2. A RELAÇÃO ENTRE PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA 

 O Direito de Propriedade Intelectual dispõe de poderoso instrumental protetivo da 

inovação, principalmente no campo do direito de patentes. Nesse sentido, é constitutiva do 

direito de propriedade intelectual a possibilidade de criação de monopólios artificiais, 

concedidos como retribuição ao esforço criativo empreendido na produção daquele invento.  

 A concessão de tal direito de exclusividade está fundada não somente na 

justificativa jurídica, calcada inclusive no preceito contido no inciso XXIX do artigo 5º da 

Constituição de 1988, mas também em importante justificativa econômica: o monopólio 

temporário permite que o inventor recupere os custos despendidos com a inovação. Na 

economia de mercado, os agentes econômicos somente investirão suficientemente em 

inovação se o retorno financeiro for maior do que os custos suportados, a menos que não haja 

finalidade lucrativa no empreendimento, sendo justo que se lhe atribua vantagem competitiva 

temporária por força da mudança que operou em seu mercado5. 

 A exclusividade permite que o detentor do direito de propriedade intelectual 

estabeleça preços superiores à margem – aproveitando-se, portanto, de seu poder de 

monopólio – e que impeça a atuação dos chamados free riders. Os inventores, dessa forma, 

detêm o poder de afetar a disponibilidade de bens no mercado e, portanto, moldar seus 

preços6. 

                                                           
5 LEMLEY, Mark. A new balance between IP and antitrust. Southwestern journal of law and trade in the 
Americas. v. 13, abr. 2007.  
6 KATZ, Ariel. Making sense of non-sense: Intellectual property, Antitrust, and Market Power. Arizona Law 
Review. n. 39, pp. 837-909, 2007. 
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 Observe-se que uma das preocupações mais centrais do Direito da Concorrência é 

justamente a de combater condutas que distorçam os preços ao consumidor, inclusive 

mediante restrições à oferta de bens, e sobretudo em razão de monopólios. Resta estabelecida, 

portanto, aparente contradição. Contudo, a análise antitruste não pode resumir-se aos 

pressupostos da economia neoclássica, principalmente no que diz respeito à busca da 

concorrência perfeita, na medida em que, como bem notou Schumpeter7, tal concepção acaba 

afastando questões relevantes no que toca à inovação.  

 Dessa forma, o Direito Antitruste deve dedicar especial atenção aos direitos 

decorrentes da propriedade intelectual, especialmente no âmbito do procedimento de 

concessão de tais direitos junto ao INPI, quando fraudes poderão projetar efeitos deletérios 

sobre a concorrência. Conforme notado por Calixto Salomão Filho8, o requisito da inovação – 

verificado mediante processo administrativo pautado por parâmetros técnicos – não é somente 

o fundamento para a concessão de monopólio legítimo, mas condição necessária para o 

impedimento de exploração abusiva de direitos de propriedade intelectual. 

 Observe-se que eventuais abusos advindos dos direitos de propriedade intelectual 

têm lugar sobretudo em duas situações: no procedimento de registro, cujas morosidade e 

obscuridade (mesmo em razão de sua natureza eminentemente técnica) podem abrir espaço 

para diversos abusos capazes de ensejar a concessão ou exploração fraudulenta; e no exercício 

de tais direitos, tendo em vista que os legítimos titulares de patentes podem abusivamente 

exigir o pagamento de royalties ou impor condições desarrazoadas a concorrentes. 

 Ativos intelectuais sem dúvida representam os bens mais valiosos da economia de 

mercado contemporânea, na medida que o desenvolvimento tecnológico (culminando em 

patentes) e a reputação das empresas (consubstanciada em grande medida nos direitos de 

marca) são fundamentais para a definição do sucesso competitivo de uma empresa. É por essa 

razão que Landes e Posner9 sustentam que o Direito Antitruste deve estar equipado para lidar 

rapidamente com questões relativas à propriedade intelectual de indústrias de alta tecnologia, 

cuja rápida expansão e difusão pode gerar efeitos ainda mais graves sobre a concorrência. 

                                                           
7 SCHUMPETER, Joseph. Capitalism, Socialism, and Democracy. Floyd: Sublime books, 2014. 

8 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito industrial, direito concorrencial e interesse público. Revista CEJ, n. 35, 
pp. 12-19, 2006. 
9 LANDES, William M; POSNER, Richard A. The Economic Structure of Intellectual Property Law. 
Cambridge: Harvard University Press, 2003. 
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 Com maior razão deve-se atentar ao setor de medicamentos, mercado altamente 

regulado em razão de sua essencialidade. É também em razão da essencialidade de tal 

mercado que se agravam os efeitos das patentes de medicamentos, de maneira que se 

produzem monopólios de bens cuja demanda é extremamente inelástica, o que justifica ainda 

mais a importância da atuação do Antitruste e da conformação por parte dessa seara dos 

direitos de propriedade intelectual. 

 Exposto o panorama do debate sobre a relação entre Propriedade e Concorrência, 

as próximas seções têm por objetivo explorar com maior detalhamento o instituto dos 

Exclusive Marketing Rights (EMR), tendo em vista a sua substancial repercussão no âmbito 

da jurisdição concorrencial, inclusive tendo sido objeto central da controvérsia de julgado 

recente do Tribunal do CADE.  

  

3. O ACORDO TRIPS E SUA APLICAÇÃO 

 A Propriedade Intelectual é ramo do direito dotado de especiais peculiaridades no 

que diz respeito à territorialidade. Tendo em vista que o desenvolvimento tecnológico se dá 

em um ambiente francamente globalizado, não pode tal ramo do direito limitar-se às 

jurisdições nacionais, que devem dialogar para que a inovação tecnológica alcance o máximo 

possível de consumidores e que gere, assim, um maior incremento de bem-estar. 

 A estrutura do Acordo TRIPS, notadamente suas disposições transitórias, é dotada 

de dispositivos que flexibilizam sua aplicação nos países em desenvolvimento, dada a 

intenção de integrar legislações domésticas com regulação ainda incipiente ou quase 

inexistente no que diz respeito à propriedade intelectual. A aplicabilidade de tratados 

internacionais é assunto recorrente na doutrina internacionalista e na jurisprudência nacional, 

razão pela qual, no intuito de descrever adequadamente o mecanismo dos Exclusive marketing 

rights, serão abaixo descritas as peculiaridades do TRIPS no que concerne a sua aplicação, 

para que depois seja exposto o dispositivo que prescreve a adoção de EMR pelos países 

signatários do Acordo. 

3.1 A aplicabilidade do TRIPS no Brasil  

A clareza e a transparência do diploma legal aplicável – sobretudo quando se está 

a tratar de direitos de Propriedade Intelectual – são atributos essenciais para a correção da 
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análise concorrencial concernente aos impactos de direitos artificiais de exclusividade. Por 

essa razão, é fundamental que se esclareçam quaisquer dúvidas sobre a aplicabilidade do 

diploma que dê fundamento a determinado direito de Propriedade Intelectual, o que servirá 

inclusive para legitimar o procedimento que lhe deu origem. Dessa forma, a presente consiste 

de breve excurso sobre a aplicabilidade do TRIPS no Brasil. 

Segundo Denis Barbosa10, um dos objetivos do TRIPS foi o de estabelecer um 

patamar adequado de proteção dos direitos de propriedade intelectual, estabelecendo uma 

relação de troca entre os países em desenvolvimento, cuja legislação em PI era incipiente ou 

inexistente, e os países desenvolvidos, que procuravam derrubar barreiras comerciais 

oferecidas pelas políticas de alguns países especialmente em alguns setores tecnológicos, a 

exemplo do setor de medicamentos. Em contrapartida da reformulação de políticas de 

patentes dos países em desenvolvimento, foi inserida no Acordo uma cláusula de não 

discriminação da origem das patentes, de maneira a facilitar o acesso dos produtos de países 

em desenvolvimento aos mercados de todos os Estados signatários.  

O texto do TRIPS, tendo em vista sua função de estabelecer padrões mínimos de 

legislação em proriedade intelectual, apresentou especial preocupação com a integração dos 

países em desenvolvimento, cuja regulação dessa área era ainda incipiente no que diz respeito 

à regulação dessa área. Tal preocupação é visível já na introdução do Acordo, quando se 

coloca: 

Reconhecendo a necessidade de um arcabouço de princípios, regras e 
disciplinas multilaterais sobre o comércio internacional de bens contrafeitos;  

Reconhecendo que os direitos de propriedade intelectual são direitos 
privados;  

Reconhecendo os objetivos básicos de política pública dos sistemas 
nacionais para a proteção da propriedade intelectual, inclusive os objetivos 
de desenvolvimento e tecnologia;  

Reconhecendo igualmente as necessidades especiais dos países de menor 
desenvolvimento relativo Membros no que se refere à implementação 
interna de leis e regulamentos com a máxima flexibilidade, de forma a 
habilitá-los a criar uma base tecnológica sólida e viável;  

Ressaltando a importância de reduzir tensões mediante a obtenção de 
compromissos firmes para a solução de controvérsias sobre questões de 

                                                           
10 BARBOSA, Denis Borges. Direitos exclusivos de comercialização: um instituto inexistente no direito 
brasileiro. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. V. 96, set./out. 2008. p. 3. 
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propriedade intelectual relacionadas ao comércio, por meio de 
procedimentos multilaterais;11 (grifo nosso) 

 Nesse sentido, o Acordo estabelece prazos distintos de aplicação de suas normas a 

países em desenvolvimento. Conforme ao que aponta Carlyn Deere12, certos países se 

paroveitaram da flexibilidade do TRIPS para que sua implementação fosse ao encontro dos 

interesses nacionais, deixando a regulação doméstica no patamar mínimo exigido pelo TRIPS. 

Há casos, também, nos quais a regulação de propriedade intelectual ultrapassou esse patamar 

e, ainda, ocasiões em que essa regulação sequer alcançou esse patamar. No caso de vários dos 

países em desenvolvimento, a autora declara que muitos somente desenvolveram sua 

legislação semanas antes do prazo final estabelecido no Acordo. 

 As disposições transitórias do TRIPS possuem, portanto, uma série de 

mecanismos destinados à flexibilização do Acordo, notadamente no que diz respeito à adesão 

de países em desenvolvimento. No parágrafo 2º do artigo 65 do TRIPS, ficou estabelecido um 

prazo de transição de quatro anos para os países em desenvolvimento. O parágrafo 4º do 

artigo 65 também estabelece a possibilidade de países em desenvolvimento adiarem a 

aplicação de algumas das disposiçõesdo Acordo por mais cinco anos no que diz respeito à 

proteção sobre setores tecnológicos ainda não protegidos pelas antigas leis de patentes.  

Nesse último caso, é de extrema importância que a expressão utilizada foi “poderá 

adiar a aplicação”, diferente do caso do §2º, no qual se coloca que os países em 

desenvolvimento têm “direito de postergar a data de aplicação das disposições do presente 

Acordo”. A dilação de prazo prevista no artigo 65.4 é um dos pontos de controvérsia sobre a 

aplicação do TRIPS e foi, por diversas vezes, analisada pelo Judiciário brasileiro. É o caso do 

Recurso Especial nº 960.728 – RJ, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi: 

COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
PATENTES. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO, POR MAIS CINCO ANOS, 
DE PATENTE CONCEDIDA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 5.772/71, EM 
FACE DA ADESÃO DO BRASIL AO ACORDO TRIPS. NATUREZA DO 
ACORDO. EXAME DAS CLÁUSULAS RELATIVAS ÀS POSSÍVEIS 
PRORROGAÇÕES DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO TRIPS PARA OS 
PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO E DAS DISCUSSÕES 

                                                           
11 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC). Acordo sobre Aspectos dos Direitos de 
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. 1º de Janeiro de 1995. Disponível em:  
<https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm>.  
 
12 DEERE, Carolyn. The implementation game: The TRIPS Agreement and the Global Politics of Intellectual 
Property Reform in Developing Countries. Nova Iorque, Oxford University Press, 2009. p. 13.    
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LEGISLATIVAS NO CONGRESSO BRASILEIRO DURANTE A 
ADESÃO AO ACORDO. 

[...] Em reexame da questão, verifica-se, porém, que o TRIPS não é uma 
Lei Uniforme; em outras palavras, não é um tratado que foi editado de 
forma a propiciar sua literal aplicação nas relações jurídicas de direito 
privado ocorrentes em cada um dos Estados que a ele aderem, 
substituindo de forma plena a atividade legislativa desses países, que 
estaria então limitada à declaração de sua recepção. [...]  

- Em resumo, não se pode, realmente, pretender a aplicação do prazo 
previsto no art. 65.4 do TRIPS, por falta de manifestação legislativa 
adequada nesse sentido; porém, o afastamento deste prazo especial não 
fulmina, de forma alguma, o prazo genérico do art. 65.2, que é um direito 
concedido ao Brasil e que, nesta qualidade, não pode sofrer efeitos de uma 
pretensa manifestação de vontade por omissão, quando nenhum dispositivo 
obrigava o país a manifestar interesse neste ponto como condição da eficácia 
de seu direito. Recurso especial não conhecido.13 (grifo nosso) 

 A conclusão da Ministra-Relatora pela inaplicabilidade da dilação de prazo 

prevista no artigo 65.4 partiu da premissa de que o TRIPS não seria Lei Uniforme, ou seja, 

que não seria automaticamente aplicável no âmbito interno, dependendo de manifestação do 

legislador que partiria das orientações mínimas fixadas pelo Acordo14.  

A construção do conceito de Lei Uniforme no direito brasileiro, como aponta 

Dênis Barbosa15, foi possível a partir da série de julgamentos proferidos pelo Supremo 

Tribunal Federal nas décadas de 1960 e 1970 acerca das Leis Uniformes de Genebra sobre 

títulos de crédito, de 1966. Exemplo claro é o Recurso Extraordinário nº 71.154 – PR, de 

1971, relatado pelo Min. Oswaldo Trigueiro, relacionado à Lei Uniforme sobre o Cheque, 

cuja ementa expressa que “Aprovada essa Convenção pelo Congresso Nacional, e 

regularmente promulgada, suas normas têm aplicação imediata, inclusive naquilo em que 

modificarem a legislação interna”16. Dessa forma, todos os tratados seriam suscetíveis à 

integração ao ordenamento brasileiro se aprovados pelo Congresso Nacional, porém a 

possibilidade de aplicação direta deveria ser verificada no texto do tratado17. 

A resolução sobre a controvérsia sobre a definição de normas de direito 

internacional diretamente aplicável é tratada de forma mais sistematica por Antonio Augusto 
                                                           
13 STJ. REsp nº 960.728 – RJ. Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/03/2009, T3 - 
TERCEIRA TURMA 
14 No mesmo sentido: STJ. Resp nº 642213 - RJ 2004/0003826-7, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Data 
de Julgamento: 28/04/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO. 
15 BARBOSA, Denis Borges. Direitos exclusivos de comercialização: um instituto inexistente no direito 
brasileiro. p. 19. 
16 STF. RE nº 71154 - PR. Relator: Min. Oswaldo Trigueiro, Data de Julgamento: 04/08/1971, TRIBUNAL 
PLENO.) 
17 BARBOSA, Denis Borges. Idem. 
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Cançado Trindade, que estabelece como critérios a definição clara do direito e a 

especificidade da norma para que seja aplicada judicialmente a um caso concreto: 

É esta uma determinação que tem cabido ao direito constitucional; no 
entanto, cuidou o direito internacional de elaborar o conceito das normas 
diretamente aplicáveis (self-executing) propriamente ditas, com relação a 
disposições de tratados passíveis de ser invocadas por um particular ante um 
tribunal ou juiz ("incorporação" automática), sem necessidade de um ato 
jurídico complementar ("transformação") para sua exigibilidade e 
implementação. Para que uma norma convencional possa ser autoaplicável, 
passou-se a considerar necessária a conjugação de duas condições, a saber, 
primeiro, que a norma conceda ao indivíduo um direito claramente definido 
e exigível ante um juiz, e segundo, que seja ela suficientemente específica 
para poder ser aplicada judicialmente em um caso concreto, operando per 
se sem necessidade de um ato legislativo ou medidas administrativas 
subseqüentes. A norma diretamente aplicável, em suma, consagra um direito 
individual, passível de pronta aplicação ou execução pelos tribunais ou 
juízes nacionais.18 

 A interpretação do Superior Tribunal de Justiça, portanto, foi a de que o TRIPS 

não se trataria de lei uniforme porque, nos termos utilizados por Cançado Trindade, o Acordo 

não poderia operar sem a necessidade de atos legislativos ou medidas administrativas 

subsequentes. O caso do início da vigência do Acordo acaba por ser solucionado pelo decurso 

do tempo, uma vez que há muito já passou o prazo (mesmo dilatado) previsto nas disposições 

transitórias do TRIPS. Porém, o mesmo não ocorre com o objeto deste trabalho, os Exclusive 

Marketing Rights, que serão explorados a seguir. 

3.2 Os EMR no texto do TRIPS 

 Exposta a controvérsia sobre a aplicabilidade do TRIPS, importa demonstrar os 

elementos trazidos pelo Acordo para instituir o instituto dos EMR. Os Exclusive Marketing 

Rights estão previstos no artigo 70 do Acordo TRIPS, que trata da proteção da matéria 

existente, mais especificamente no parágrafo 9º desse artigo. O texto do artigo 70.9 é o que se 

segue:  

9. Quando um produto for objeto de uma solicitação de patente num 
Membro, em conformidade com o parágrafo 8(a), serão concedidos direitos 
exclusivos de comercialização, não obstante as disposições da Parte VI 
acima, por um prazo de cinco anos, contados a partir da obtenção da 
aprovação de comercialização nesse Membro ou até que se conceda ou 
indefira uma patente de produto nesse Membro se esse prazo for mais breve, 

                                                           
18 CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto. Direito Internacional e Direito Interno: Sua Interação na 
Proteção dos Direitos Humanos. Disponível em: 
<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/introd.htm> Acesso em: 22 ago 2015. 
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desde que, posteriormente à data de entrada em vigor do Acordo 
Constitutivo da OMC, uma solicitação de patente tenha sido apresentada e 
uma patente concedida para aquele produto em outro Membro e se tenha 
obtido a aprovação de comercialização naquele outro Membro.19 

 O parágrafo 8(a) de que trata o dispositivo estabelece que quando um Membro, na 

data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, não conceder proteção patentária a 

produtos farmacêuticos ou produtos químicos para a agricultura, estabelecerá um meiopelo 

qual os pedidos de patente para essas invenções possam ser depositados. Essa disposição diz 

respeito a outro instituto controverso, o chamado mailbox20, um mecanismo de transição para 

os países que, como o Brasil, não permitiam o patenteamento desses tipos de produtos, o que 

era expressamente vedado pelo Artigo 9º da Lei nº 5.772/1971, ainda vigente quando da 

assinatura do TRIPS. Recentemente, no âmbito do Processo nº 2013.51.01.132260-7, o 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região derrubou as patentes de 53 medicamentos, por 

entender que o mailbox causaria uma extensão indevida do prazo de vigência das patentes.  

 As implicações do mailbox, no entanto, não são o objeto deste estudo. O que é 

importante é que a delimitação do campo de incidência do instituto é também adotada para os 

EMR, destinados a medicamentos e produtos químicos agrícolas. Os EMR consistem, assim, 

em um privilégio temporário que tem como pré-requisitos: (i) o depósito do pedido de patente 

junto à autoridade competente (no caso do Brasil, o INPI); (ii) a obtenção da permissão de 

comercialização do produto no país em questão (o que, no Brasil, é competência da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária); (iii) a concessão daquela mesma patente em outro Estado 

signatário do TRIPS; (iv) a permissão de comercialização do produto naquele outro Estado 

signatário; e (v) que as reivindicações a serem protegidas tratem de produto (de maneira que 

não são protegidas, pelos EMR, as reivindicações de processo, por exemplo). 

 A validade dos EMR também está condicionada critérios temporais mais rígidos 

do que aqueles aplicados às patentes, posto que estabelece um prazo máximo de cinco anos 

para o privilégio (enquanto as patentes vigoram por vinte anos, na forma do Art. 40 da lei nº 

9.279/1996) e, antes disso, condiciona o fim do direito exclusivo especial à emissão de 

decisão do INPI, seja pela concessão da patente ou pelo indeferimento do pedido. Conforme 

ao que apontou Denis Borges Barbosa21, a concessão de EMR é fundamentada no fumus boni 

                                                           
19 OMC. Op. Cit. 
20 MATTHEWS, Duncan. Globalising Intellectual Property Rights: The TRIPS Agreement. Nova Iorque: 
Routledge, 2002. p. 75. 
21 BARBOSA, Denis Borges. Direitos exclusivos de comercialização: um instituto inexistente no direito 
brasileiro. p. 39-40. 
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iuris decorrente da concessão da patente em outra jurisdição, mesmo sendo independentes as 

autoridades de patentes (é possível que duas autoridades de patentes de países signatários do 

TRIPS emitam decisões divergentes sobre o mesmo registro). 

 O instituto em questão se trata, portanto, de um direito de propriedade intelectual 

sui generis, diferente das patentes por prescindir de procedimento administrativo próprio, 

característica intrínseca das patentes. Os EMR seriam, assim, alheios às formalidades das 

patentes, não sendo exigido sequer o exame técnico pela autoridade de patentes nacional. O 

instituto se apoia tão somente na análise estrangeira, o que certamente fragiliza o sistema de 

revisão e de fiscalização contra abusos, o que ainda será tratado com mais profundidade neste 

trabalho. 

 A controvérsia acerca da aplicação direta do Acordo TRIPS surge novamente 

quando tratamos da concessão de EMR. Denis Borges Barbosa, em seu artigo sugestivamente 

intitulado Direitos exclusivos de comercialização: um instituto inexistente no direito 

brasileiro, defende veementemente que, por não ser o TRIPS lei uniforme e por não ter sido o 

conteúdo do direito especificado pela lei nacional, os Exclusive Marketing Rights não existem 

em nosso ordenamento.  

No mesmo sentido, o autor ataca a possibilidade de os EMR terem sido 

regulamentados pelo Art. 14 da Lei nº 10.603/2002, que dispõe “Esta Lei não exclui os 

direitos exclusivos de comercialização de produtos farmacêuticos e produtos químicos para a 

agricultura, estabelecidos em acordos ou tratados internacionais em vigor no Brasil.”. O fato 

de não excluir os EMR não permitiria levar à conclusão de que, através da mera citação, o 

instituto estivesse incluído no direito brasileiro22.  

A afirmação do autor é verossímil, mesmo porque os critérios estabelecidos pela 

doutrina e pela jurisprudência do STJ colocam que somente é possível a aplicação direta 

quando o direito é descrito em um nível de definição tal que possa ser exigido perante o 

Judiciário. No entanto, vale notar que o Denis Barbosa já parte da premissa de que o instituto 

não é detalhado dessa maneira no texto do TRIPS. Essa premissa pode ser tranquilamente 

posta em dúvida através da interpretação do dispositivo, porém a experiência internacional 

com a aplicação do Acordo indica para a procedência do ponto de partida da argumentação de 

                                                           
22 BARBOSA, Denis Borges. Op. cit. 40-41. 
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Barbosa. A seguir, serão expostos os processos de implementação do artigo 70.9 do TRIPS 

em outros países signatários do Acordo. 

 

4. OS EMR NA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA 

 Ainda que não haja regulamentação dos direitos exclusivos de comercialização no 

Brasil, nosso país é signatário do TRIPS e, por isso, está vinculado ao artigo 70.9, que 

determina o estabelecimento de um sistema de EMR. O fato de ser signatário do Acordo por 

várias vezes serviu de fundamento para decisões judiciais concedendo o direito, reconhecendo 

a integração do TRIPS ao ordenamento nacional.  

 A apreciação e eventual concessão de EMR pelos juízes brasileiros se apoia 

unicamente no texto lacônico do TRIPS, de modo que as ações que pleiteiam EMR são 

comumente direcionadas a entidades diferente, posto que não existe qualquer lei que defina a 

competência para conceder tal direito. Para que a situação do EMR na jurisprudência 

brasileira seja ilustrada, serão expostos exemplos de situações distintas de aplicação do 

instituto nas quais, em maior ou menor medida, foi apreciada sua aplicabilidade direta. 

 Os Exclusive Marketing Rights foram, recentemente, os protagonistas do 

julgamento do caso Eli Lilly pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o que será 

tratado após a exposição de algumas ações judiciais que apreciaram a questão dos EMR, 

concedendo-os ou não. 

4.1 As ações judiciais 

 De modo geral, as ações que têm por pedido a concessão de EMR tramitam junto 

à Justiça Federal, porém incluem uma gama diversificada de sujeitos no polo passivo das 

demandas.  

O primeiro exemplo é a Apelação Cível nº 242949220074013400/DF, ajuizada na 

Justiça Federal do Distrito Federal e posteriormente julgada, também, pelo Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, sob relatoria do Desembargador Fagundes de Deus. A ação foi proposta 

pela empresa AstraZeneca em face da União, pleiteando a concessão de EMR sobre um 

medicamento anti-câncer. 
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A justificativa de estar a União no polo passivo se encontra já no primeiro 

parágrafo da ementa do caso: 

A União possui legitimidade para responder por ação em que se busca a 
declaração de direito de comercialização exclusiva do objeto de pedido de 
patente, porque o Brasil aderiu a tratado internacional que impõe ao Estado a 
responsabilidade de respeitar patente concedida no exterior enquanto não 
apreciada a pretensão patentária no país. Incumbe, pois, à União dar 
concreção jurídica à normatização pátria.23 

 A parte autora alegou possuir pedido de patente sub judice junto ao INPI, já tinha 

a comercialização de seu produto aprovada e, portanto, poderia pleitear direito exclusivo de 

comercialização. Nas razões do desembargador relator, em momento algum foi negada a 

vigência do instituto dos EMR no Brasil ou a aplicabilidade direta do TRIPS. Pelo contrário: 

o direito somente não foi concedido porque o pedido em questão não cumpria os requisitos 

elencados no TRIPS. 

O pedido teve provimento negado pois: (i) o INPI já havia emitido parecer 

negativo no que diz respeito ao patenteamento do produto (sendo que o TRIPS coloca como 

fator extintivo dos EMR a concessão ou não da patente); e (ii) a AstraZeneca perdeu o prazo 

de demanda dos EMR, pois o TRIPS coloca que a União teria a obrigação de garantir os 

direitos de comercialização por cinco anos da aprovação da comercialização do medicamento 

(a provação ocorreu em 29.12.2000, de modo que o prazo já havia se esgotado). 

 A aprovação da comercialização do medicamento, é importante notar, se trata de 

procedimento administrativo distinto daquele que deve ser adotado para o depósito de uma 

patente. O primeiro é realizado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

enquanto o último é realizado junto ao INPI. Os dois procedimentos possuem funções 

destintas, já que a aprovação da comercialização (como se pode deduzir do nome) garante a 

entrada do produto no mercado e o processo de patente garante o privilégio, ou seja, a 

exploração comercial do produto exclusivamente pela empresa que buscou a proteção junto 

ao INPI. 

 Não é pacífica, no entanto, a aplicação direta pelos tribunais dos dispositivos do 

TRIPS sobre o EMR. Isso é perceptível, por exemplo, na Ação Ordinária nº 

2005.51.01.525981-6, proposta pela Novartis Biociências SA em face do INPI e da Aventis 

Pharma SA, perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro. Nessa ação, a parte autora pleiteava a 

                                                           
23 TRF1. Apelação Cível nº 242949220074013400/DF. Rel. Desl. Fagundes de Deus. Julgamento: 19/04/2011. 
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declaração de inexistência de direitos exclusivos de comercialização sobre um pedido de 

patente depositado perante o INPI.  

No caso em questão, a existência de EMR também seria impossível, pois o INPI 

já havia emitido parecer técnico decisório acerca do pedido de patente, derrubando a 

possibilidade de concessão do direito exclusivo nos termos do TRIPS. Por isso, o feito foi 

extinto sem resolução de mérito. Não entra, novamente, como ratio decidendi o fato de o 

EMR existir ou não. Essa questão, no entanto, aparece como ressalva, quando o juiz aduz: 

Importa esclarecer, contudo, que é controversa na doutrina e jurisprudência 
pátrias a aplicação do instituto no Brasil. Para ilustrar, Denis Borges Barbosa 
é um dos renomados juristas que afirma que no caso brasileiro, inexistem 
direitos exclusivos de comercialização, antes ou depois das patentes. Isso 
porque, segundo o TRIPs, exige-se uma norma nacional específica, própria 
para introduzir o instituto, por duas razões: seja porque o conteúdo do direito 
não foi especificado pelo direito interno, seja porque cabe à lei interna, 
consultando seus interesses próprios, escolher qual das alternativas, 
compatíveis com o TRIPs, que realiza seu interesse público.24 

 Por fim, vale trazer aqui a decisão do Desembargador Federal Fagundes de Deus 

no Agravo de Instrumento nº 2007.01.00.017816-0/DF, proposto pela Eli Lilly do Brasil Ltda. 

em face da ANVISA. Na primeira instância da Justiça Federal do Distrito Federal, a Eli Lilly 

pediu, liminarmente, que fossem concedidos os EMR sobre o produto GEMZAR, um 

medicamento de combate ao câncer. O Juízo de primeiro grau negou o pedido, ao que a autora 

recorreu.  

 Inicialmente, havia dúvida sobre se o pedido de patente da Eli Lilly dizia respeito 

a processo ou a produto (tendo em vista que os EMR só protegem produtos), mas o 

Desembargador se convenceu e concedeu o direito exclusivo, percebendo a presença de todos 

os requisitos indicados no TRIPS. Também se discute, na decisão do magistrado, a autoridade 

competente para conceder esse direito: 

Assim sendo, parece-me fora de dúvida que o pedido de patente das 
Agravantes refere-se a processo farmacêutico e composto (produto), pelo 
que cumpre reconhecer que lhes é licito pleitear o direito exclusivo de 
comercialização previsto no art. 70.9 do TRIPs. [...] 
 
Com efeito, o ordenamento jurídico brasileiro não contempla o órgão 
competente para conceder o direito exclusivo de comercialização pleiteado 
pelas Agravantes e previsto no art. 70.9 do TRIPs. A Lei 9.279/96 limita-se a 
tratar da proteção conferida ao titular da patente, que é basicamente, o direito 

                                                           
24 JFRJ. Ação Ordinária nº 2005.51.01.525981-6. 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Juíza Caroline Somesom 
Tauk. Julgado em 08 de Abril de 2015.  
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de inibir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à 
venda, vender ou importar o produto com estes propósitos. 
No entanto, se há um direito preexistente, incumbe ao Estado dar-lhe 
concreção jurídica, não podendo, por isso mesmo, o titular desse direito ficar 
privado de exercitá-lo legitimamente.25  

 

 A tutela concedida pelo Desembargador Fagundes de Deus foi suspensa pelo STJ 

no dia 04 de Março de 200826, porém não foi tecido nenhum comentário sobre a 

aplicabilidade do TRIPS . O Ministro Barros Monteiro suspendeu a liminar com fundamento 

no interesse público, que se oporia à preservação da exclusividade sobre um medicamento de 

combate ao câncer de alto custo, quando se poderia distribuir medicamento similar de menor 

valor. 

4.2 EMR na jurisprudência do CADE: O caso Eli Lilly 

 O Processo Administrativo nº 08012.011508/2007-9127, de relatoria da 

Conselheira Ana Frazão, tratou-se de um caso de sham litigation (abuso do direito de petição) 

que teve como representada a empresa Eli Lilly, que estaria se utilizando de enganosidades no 

ajuizamento de ações judiciais para garantir a exclusividade sobre seu medicamento 

GEMZAR.  

 Em 1993, a empresa depositou o pedido de patente PI 9302434-7 junto ao INPI, 

referente a “processo para preparar um nucleosídio enriquecido com beta-anômero”, o que 

vem a ser o processo de preparação do cloridrato de gencitabina, princípio ativo de seu 

medicamento de combate ao câncer. O parecer do INPI foi no sentido de negar o privilégio, 

inclusive em sede de recurso administrativo. O caso foi ajuizado e essa primeira decisão do 

INPI foi anulada, de modo que a autoridade deveria emitir, novamente, parecer decisório 

sobre a patente em questão. 

 No âmbito da segunda análise no âmbito administrativo, a Eli Lilly aditou seu 

pedido de patente para adicionar duas reivindicações que não eram apenas de processo, mas 

também de produto. Contendo reivindicações de produto, o pedido de patente (apenas, é claro, 

na parte relaiva a produto a ser privilegiado) ensejaria a requisição de EMR. Por isso, em 1º 

de Novembro de 2006, a Eli Lilly ajuizou ação perante a Justiça Federal do Distrito Federal 
                                                           
25 TRF1. Agravo de Instrumento nº 2007.01.00.017816-0/DF.  Rel. Des. Fagundes de Deus. Julgado em: 19 de 
Julho de 2007. 
26 STJ. Suspensão de liminar e de sentença nº 818. Rel. Min. Barros Monteiro. Julgado em: 04 de Março de 
2008. 
27 CADE. Processo Administrativo nº 08012.011508/2007-91, Conselheira-Relatora Ana Frazão, julgado em 
23/06/2015. 
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pedindo a declaração do direito exclusivo de comercialização do medicamento GEMZAR, 

nos termos do artigo 70.9 do TRIPS. A empresa alegou que estava pendente a análise do 

pedido junto ao INPI, mas que o pedido cumpria todos os requisitos exigidos (a aprovação da 

comercialização em tempo hábil, por exemplo, o que foi concedido pela ANVISA em 19 de 

Outubro de 2004).  

 Como já se colocou no item anterior, o Desembargador Federal Fagundes de Deus 

concedeu os EMR à Eli Lilly, tutela que perdurou por cerca de oito meses (entre 19.07.2007 e 

07.03.2008), até que o STJ suspendesse a liminar. A obtenção desse direito, nesse caso, 

aconteceu a partir da adoção de uma intrincada estratégia processual que envolveu o 

ajuizamento de diversas ações interligadas. O CADE considerou que houve grave lesão à 

concorrência na medida em que a Eli Lilly obteve um monopólio indevido sobre o princípio 

ativo cloridrato de gencitabina, eliminando seus concorrentes através do não atendimento dos 

deveres e informação e diligência. O monopólio foi indevido pois a argumentação da Eli Lilly 

foi baseada em omissões de resultados de julgados que ocorreram em outro estado (no caso, 

no Rio de Janeiro, enquanto o EMR foi pedido no Distrito Federal), além de estar apoiado em 

um instituto controverso como o EMR. 

 Ficam claros, no voto da Conselheira Ana Frazão, os efeitos lesivos à 

concorrência decorrentes do EMR indevidamente conseguido pela Eli Lilly, tendo em vista 

que a utilização de proteção patentária indevidamente institui monopólio sem que haja a 

contrapartida social que é própria da proriedade intelectual. Além de afastar, de maneira geral, 

a concorrência no mercado de medicamentos contra o câncer de pulmão, a empresa Sandoz 

foi impedida, por três meses, de comercializar seu medicamento (similar ao da Eli Lilly) para 

qualquer tipo de câncer. Foi identificada, também, uma alteração nos preços, pois o 

medicamento era vendido por R$540,00 quando estavam afastadas as concorrentes e, em seu 

retorno, passou a ser vendido por R$189,00. 

 A vantagem obtida pela Eli Lilly através dos Exclusive Marketing Rights teve 

impactos diretos sobre o mercado de medicamentos e somente foi possível através da precária 

estrutura de concessão desse intituto. Precária ou, em outras palavras, inexistente, posto que o 

direito era pleiteado perante o judiciário, sem qualquer procedimento técnico competente para 

a aferição da pertinência da concessão do direito. 
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5. A APLICAÇÃO DO ARTIGO 70.9 DO TRIPS EM OUTROS PAÍSES 

 Importa notar que os EMR já foram alvo de amplos debates no âmbito de outras 

jurisdições. Dessa forma, já exposto o caso com o qual deparou-se o CADE, além dos 

precedentes jurisprudenciais mencionados, vale discorrer sobre experiências no direito 

comparado que podem dar pistas da maneira pela qual podem ou não os EMR serem 

concedidos. Tal aspecto é essencial para que se compreenda em que medida a concessão 

desses direitos não se encontra no campo da incerteza e informalidade, o que se afigura 

extremamente grave para o Direito Antitruste, uma vez que restrições de grande monta sobrea 

concorrência podem se dar com base em frágil fundamento legal, podendo causar danos 

irremediáveis aos mercados. 

O TRIPS estabeleceu um mecanismo de solução de conflitos perante a 

Organização Mundial do Comércio mediante o qual os países signatários poderiam resolver 

suas diferenças a respeito da aplicação do Acordo, seja através de consultas bilaterais ou das 

estruturas de mediação ou conciliação fornecidas pela OMC. O procedimento previsto prevê, 

inicialmente, consultas com vistas à autocomposição e, no caso da não resolução do conflito, 

o estabelecimento de um painel, ou seja, um colegiado de especialistas que deverá deliberar 

sobre a disputa e emitir um parecer a respeito do caso. A parte irresignada ainda poderá 

recorrer a um corpo de apelação, que somente possui competência para tratar de questões de 

direito, não de fato28. 

 Justin Malbon aponta que, entre 1995 e 2003, vinte e cinco casos foram 

submetidos ao mecanismo de resolução de conflitos da OMC para tratar do TRIPS, sendo que 

dezesseis foram originados por reclamações dos Estados Unidos. O autor afirma que a função 

desse mecanismo de resolução de conflitos é justamente permitir que sejam sanadas as 

dúvidas a respeito da interpretação do TRIPS, que propositalmente mantém flexíveis suas 

normas. O TRIPS, dessa maneira, fornece um ponto de partida para a legislação, porém não 

estabelece providências operacionais que são diretamente inseridas na legislação doméstica29. 

Com isso, é reiterada a colocação segundo a qual o TRIPS necessita de regulação interna, uma 

vez que não é lei uniforme. 

                                                           
28 MALBON, Justin. Interpreting and Implementing the TRIPS Agreement: Is it fair? Northampton, 
Massachusetts: Edward Elgar, 2008. p. 57-58. 
 
29 MALBON, Justin. Ibid. p. 64. 
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 Tal procedimento foi utilizado em quatro ocasiões para dirimir conflitos acerca do 

artigo 70.9 do TRIPS: foram protocoladas duas consultas em face da Índia, sendo uma de 

autoria dos Estados Unidos e outra da Comunidade Europeia; uma em face da Argentina, de 

autoria dos Estados Unidos; uma em face do Paquistão, também de autoria dos Estados 

Unidos. Cada uma dessas quatro consultas adquiriu contornos diferentes ao longo do processo 

de solução de conflitos, principalmente no que se refere à forma de composição. Nesta seção, 

serão tratados, individalmente os casos desses três países, ressaltando os desdobramentos 

dessas consultas sobre o estatuto jurídico dos EMR nas legislações domésticas dos Estados 

em questão. 

5.1 O caso da Argentina 

 A Argentina foi o motivo da consulta IP/D/18, apresentada pelos Estados Unidos 

ao Corpo de Resolução de Conflitos da Organização Mundial de Comércio em 10 de Maio de 

1999. A consulta tratava, entre outros assuntos, do fato de a Argentina não possuir um sistema 

de proteção de invenções farmacêuticas na forma do artigo 70.9 do TRIPS, de modo a 

conceder EMR. 

 Em 20 de Junho de 2002, foi publicada a notificação de solução mutuamente 

acordada entre Estados Unidos e Argentina. No que concerne aos EMR, o documento coloca 

que o governo dos países em questão analisaram a Lei de Patentes Argentina (Lei nº 24.481) e 

o Decreto 260/96, que regulamenta a lei, e concordaram que o sistema argentino estava de 

acordo com o 70.9 do TRIPS.  

O artigo 101, III, do Decreto 260 da Argentina determina que os direitos 

exclusivos de comercialização, durante o período de transição estabelecido no artigo 100 

(segundo o qual somente seriam patenteáveis os pedidos apresentados a partir de 1º de Janeiro 

de 1995),  serão concedidos mediante a apreciação de pedido direcionado ao Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial argentino, levando em conta os mesmos requisitos 

exigidos pelo TRIPS. 

5.2 O caso do Paquistão 

 No caso do Paquistão, foi apresentada à OMC, também pelos Estados Unidos, a 

Consulta IP/D/2 no dia 06 de Maio de 1996, na qual se alegava que a legislação paquistanesa 

não fornecia, além de proteção patentária a produtos farmacêuticos ou químicos agrícolas, a 

proteção prevista nos artigos 70.8 e 70.9 do TRIPS. 
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 Em 07 de Março de 1997 foi publicada a notificação de acordo entre as partes. Os 

dois países concordaram que o Paquistão estaria obrigado a estabelecer um sistema de 

concessão de EMR aos depositantes que atendessem a certos critérios. Tal obrigação foi 

cumprida quando, através da edição da Ordinance nº XXVI de 1997 pelo Presidente Farooq 

Ahmad Khan Leghari, foi emendado o Patents Act de 1911 para que  os EMR fossem 

instituídos nos mesmos termos prescritos pelo TRIPS30.   

 O documento que publicizou a resolução do conflito deixou claro, também, que os 

EMR seriam implementados sem qualquer óbice ou exceção, inclusive a imposição de 

licenciamento compulsório do produto privilegiado. Da mesma forma, ninguém obteria 

aprovação de comercialização de um produto sujeito a EMR sem o consentimento expresso 

do detentor desse direito. 

5.3 O caso da Índia 

 O caso indiano é o mais complexo desses três, posto que foi resolvido de maneira 

menos pacífica do que os dois anteriores, tanto que chegou a passar pelas instâncias recursais 

da OMC. No dia 09 de Julho de 1997, foi publicada uma consulta em que os Estados Unidos 

questionava a ausência de mecanismos previstos no TRIPS (entre eles, os EMR) no 

rodenamento jurídico indiano, de modo a descumprir as obrigações firmadas pelo país ao 

assinar o tratado. 

 Ao contrário do que ocorreu com a Argentina e com o Paquistão, não houve 

acordo entre as partes. Foi, então, constituído um painel no qual foi questionado o momento 

no qual deveria ser implementado o sistema de EMR, tendo em vista os argumentos da Índia 

de que eles seriam um mecanismo que somente seria válido no período especial de cinco anos 

concedido pelo TRIPS aos países em desenvolvimento no caso de esses países não 

concederem patentes aos produtos em questão. Argumentava-se, assim, que a previsão do 

artigo 70.9 não implicaria na obrigação de alterar a legislação doméstica, mas na de orientar 

as autoridades a concederem o direito (o que, segundo os Estados Unidos, também não 

ocorria na Índia). 

 O painel concluiu, em 05 de Setembro de 1997, que a Índia estava desobedecendo 

o TRIPS ao não conceder às suas autoridades executivas o poder de garantir EMR, mesmo 

                                                           
30 PAQUISTÃO. Ministry of Law, Justice, Human Rights & Parliamentary Affairs. Ordinance no. XXVI. 1997.  
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que eles não tivessem sido concedidos nenhuma vez. Concluiu-se, também, que é preciso que 

exista um mecanismo que conceda EMR. A Índia estaria inadimplente com suas obrigações, 

portanto, por não ter estabelecido um sistema desse tipo. 

 Em Maio de 1997, porém, outra consulta com o mesmo conteúdo foi submetida 

pela Comunidade Europeia em face da Índia. As conclusões foram as mesmas do caso movido 

pelos EUA, ou seja, que a Índia descumpre o TRIPS ao não estabelecer um sistema de 

concessão de EMR. 

 Embora a Índia tenha recorrido da decisão do painel estabelecido após a consulta 

dos Estados Unidos, em 1999 a Índia emendou seu Patents Act para incluir os Exclusive 

Marketing Rights em seu ordenamento. A regularização dos EMR na Índia foi extremamente 

detalhada, de maneira não apenas a reproduzir as determinações contidas no TRIPS, mas 

também a adicionar algumas peculiaridades, tais como adequações ao sistema de controle de 

medicamentos indiano, a regulamentação do licenciamento compulsório e o estabelecimento 

da possibilidade de o preço do medicamento ser limitado pelo governo indiano se fosse nesse 

sentido o interesse público31. 

 

6. CONCLUSÃO 

 A propriedade intelectual é um mecanismo de extrema importância para o 

desevolvimento tecnológico e econômico de um país e, por essa razão, vem sempre 

acompanhada de um aparato procedimental que visa garantir a legitimidade do direito de 

exclusividade. Como também reconhece a jurisprudência do CADE, o benefício que decorre 

da propriedade industrial, especialmente das patentes, “deve ser interpretado de forma 

cuidadosa, a fim de evitar que traga ainda mais restrições concorrenciais do que aquelas que 

são inerentes à sua própria natureza e ao seu âmbito legítimo de proteção”32. 

 A intersecção dentre Propriedade Intelectual e Concorrência é ponto a ser 

fortemente observado, na medida em que o incentivo à pesquisa e o desenvolvimento, além de 

ser valor protegido pela Constituição de 1988, é fator fundamental para o crescimento 

                                                           
31 ÍNDIA. Ministry of Law, Justice and Company Affairs. The patents (amendment) Act. 1999.  
 
32 CADE. Processo Administrativo nº 08012.007189/2008-08, Conselheiro-Relator Ricardo Machado Ruiz, 
julgado em 01/10/2014. 
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econômico da nação e para o bem-estar do consumidor final. Na medida em que o direito 

fornece subsídios para a inovação tecnológica, garante-se igualmente a concorrência, 

inclusive na busca por soluções mais inovadoras e que proporcionem maiores ganhos de bem-

estar aos consumidores. 

 Os Exclusive Marketing Rights, conforme definidos no artigo 70.9 do Acordo 

TRIPS, são um direito de propriedade industrial sui generis, cujo intuito é facilitar o processo 

de proteção de produtos farmacêuticos e químicos agrícolas através do adiantamento da 

exclusividade, uma vez que são requisitos para sua concessão a existência de pedido de 

patente na autoridade nacional e, também, a concessão da patente em outro Estado signatário 

do TRIPS. Tendo em vista as peculiaridades da indústria farmacêutica – alto nível de 

tecnologia e proteção patentária, demanda inelástica, etc. – é essencial que o Direito da 

Concorrência lance atenção especial sobre tal instituto e outros instrumentos semelhantes que 

permitam que agentes econômicos contornem o procedimento que legitima a concessão de 

patentes, pressuposto necessário para que o monopólio concedido não fira a concorrência. 

 É necessário que se atente para os defeitos e dificuldades percebidos no 

procedimento de concessão de patentes, sobretudo no que diz respeito aos artifícios aplicáveis 

ao processo perante o INPI que tenham por objetivo criar atalhos para a concessão de direitos 

de Propriedade Intelectual. Tal atenção é necessária pois, se a legítima obtenção de patentes já 

tem o condão de distorcer a dinâmica de mercado, com maior razão deve o Direito da 

Concorrência se preocupar com patentes fraudulentas, nas quais condutas individuais podem 

gerar substanciais vantagens concorrenciais indevidas. 

 A experiência internacional, sobretudo no que toca aos procedimentos instaurados 

junto à OMC para que países periféricos cumprissem o TRIPS, demonstra que tal instituto 

necessita de um sistema próprio para que seja concedido, desde que sejam acatadas as 

diretrizes estabelecidas no Acordo. Os casos da Índia, do Paquistão e da Argentina 

demonstram a preocupação dos países centrais em garantir que fosse institucionalizado esse 

sistema de proteção, sendo insuficiente o mero acionamento do Judiciário para sua garantia, 

mesmo em razão do formalismo característico (e necessário) do sistema de concessão de 

patentes. A jurisprudência brasileira, no que concerne a tratados internacionais, também deve 

servir de parâmetro para a análise do TRIPS, foi estabelece diretivas para a aplicação desses 

tratados. 
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 A tese da inexistência dos EMR no ordenamento jurídico brasileiro tem grande 

valor a nível de crítica doutrinária do instituto, porém não pode ser utilizada tão somente 

como argumento de autoridade no encerramento de discussões sobre o tema. Os EMR têm 

sido concedidos – ainda que com pouca frequência – e têm gerado efeitos significativos aos 

mercados. A falta de delineamentos acerca de sua natureza jurídica pode, facilmente, ensejar 

práticas de sham litigation, como se observou no caso Eli Lilly.   

 A criação de um sistema para a concessão desses direitos de exclusividade é de 

fundamental importância para a proteção da concorrência, delimitando-se os pontos 

controvertidos e adaptando o instituto ao sistema de proteção à propriedade industrial 

brasileiro. A concorrência continuará ameaçada se um direito de tão fácil consecução e de tão 

graves efeitos permancer sendo concedido de forma precária por decisões judiciais.
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Resumo 

Neste trabalho se desenvolve uma crítica ao contexto político, jurídico e econômico em 
que se inserem os modelos de utilidade e desenho industrial em comparação com a 
legislação da União Europeia. A partir de questões conceituais essenciais, inclusive da 
doutrina jurídica e da legislação aplicáveis à matéria, destaca-se a atual situação dos 
países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, em especial, do Brasil, apontando-se os 
aspectos que lhes são negativos, recorrendo-se, para tanto, a um necessário recuo 
                                                           
1 Professora Doutora em Direito das Reações Sociais pela PUC/SP, professora Titular aposentada da UFS 
autora de vários artigos e livros na área de propriedade Intelectual e Empresarial. Orcid  
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histórico, para caracterizar o sistema de império e subjugação imposto durante a 
Modernidade às relações entre os países, até hoje predominante. Defende-se, enfim, a 
importância dos modelos de utilidade e de desenho industrial como via indispensável e 
mais viável para a atualização tecnológica dos países em desenvolvimento e sua eficaz 
inserção na globalização, com especial ênfase para a situação legislativa brasileira em 
contraponto com a da União Europeia.  

 

Palavras chaves: Desenho industrial. Modelo industrial. Convenções internacionais. 
Conflito de interesses. Desenhos e modelos não registráveis 

 

Abstract 

In this work, a critique of the political, legal and economic context in which utility 
models and industrial design are inserted in comparation with the European Union 
legislation. From the essential conceptual issues, including the legal doctrine and 
legislation applicable to the subject, the current situation of the underdeveloped and 
developing countries, especially Brazil, is highlighted, pointing out the negative aspects 
of it. , To do so, to a necessary historical retreat, to characterize the system of empire 
and subjugation imposed during modernity on relations between countries, until now 
predominant. Finally, the importance of utility models and industrial design as an 
indispensable and viable path for the technological updating of developing countries 
and their effective insertion in globalization is emphasized, with special emphasis on the 
Legislative Brazilian situation as opposed to that of the Union European Union. 

 

Keywords: Industrial draw. Industrial model. International conventions. Conflict of 
interests. Non-registrable designs and models 

 

Resumen 

En este trabajo se desarrolla una crítica al contexto político, jurídico y económico en 
que se inserta los modelos de utilidad y diseño industrial en comparación con la 
legislación de la Unión Europea. A partir de cuestiones conceptuales esenciales, incluso 
de la doctrina jurídica y de la legislación aplicables a la materia, se destaca la actual 
situación de los países subdesarrollados y en desarrollo, en especial, de Brasil, 
apuntando a los aspectos que les son negativos, recurriendo para ello, a un necesario 
retroceso histórico, para caracterizar el sistema de imperio y subyugación impuesto 
durante la Modernidad a las relaciones entre los países, hasta hoy predominante. Se 
defiende, en fin, la importancia de los modelos de utilidad y de diseño industrial como 
vía indispensable y más viable para la actualización tecnológica de los países en 
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desarrollo y su eficaz inserción en la globalización, con especial énfasis en la situación 
legislativa brasileña en contraposición a la de la situación legislativa brasileña, Unión 
Europea. 

Palabras clave: diseño industrial. Modelo industrial. Convenciones internacionales. 
Conflicto de intereses. Dibujos y modelos no grabables. 

Introdução 

Trata-se de um estudo sobre a importância, a interdependência dos institutos de PI: 
modelos industriais e artísticos e desenhos. Este artigo visa apresentar as distinções 
doutrinárias conceituais destes institutos além de mostrar que as conceituações se 
interlaçam tanto a nível nacional como internacional. Entretanto, o estudo e a pesquisa 
vão muito mais além que a simples distinção doutrinária e jurisprudencial. Visam 
também analisar criticamente a legislação no plano internacional e se a mesma se 
coaduna com os interesses públicos nacionais.  

Quanto às metodologias utilizadas foram as empíricas, na coleta de bibliografia 
referente ao estado da arte da temática proposta, a fim de se atingir de forma analítica e 
abstrata, um conclusão crítica sobre o assunto. 

Quanto ao desenvolvimento da pesquisa esta se baseou, na dificuldade de definição do 
ordenamento jurídico adequado a reger os contratos internacionais em sede de desenhos 
e modelos industriais pois decorre da ausência de regulamentação sobre o tema de 
modelos e desenhos industriais não registrados. O conflito entre os diversos 
ordenamentos jurídicos, no caso em tela o ordenamento jurídico brasileiro e o da União 
Europeia, Regulamento 06/2002, a diversidade de convenções internacionais e a 
possibilidade de aplicação da lex mercatoria agravam ainda mais esta dificuldade. 
Considere-se ainda que as partes do mesmo contrato podem ser submetidas a diferentes 
ordenamentos jurídicos como se depreende no estudo em questão ora analisado e 
indaga-se como o Estado Brasileiro poderá atender ao interesse público social e coletivo 
face à fragilidade de nossa legislação       em relação a desenhos e modelos industriais. 

A distinção entre modelos industriais e desenhos/ e respectivamente desenhos/modelos 
artísticos existentes no plano nacional tem uma incidência direta na proteção desta 
criação no plano internacional.  A proteção destes institutos jurídicos de PI vai se e 
estender, além fronteiras, para um jogo exteriorizado na Convenção de Haia, Convenção 
de Berna, Trips e a Convenção da União Europeia. É uma via de mão dupla esta proteção 
tanto nacional quanto internacional e também, por ser uma via de mão dupla tem o caráter 
integrativo e interdependente, fator decisivo para uma melhor compreensão dos institutos. 
Em sede de Dip pode-se falar o seguinte diz Patricia Faveret Hardman em sua monografia 
intitulada A Autonomia Privada nos contratos internacionais de acordo com o Direito 
Internacional Privado e o Direito Interno Brasileiro: Uma visão constitucional que                                
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:”A parte especial do Direito Internacional Privado abrange o estudo do Direito dos 

Contratos Internacionais. A ideia central do Direito Internacional Privado é dirimir os conflitos 

de leis no espaço, encontrando soluções para os conflitos nos quais as relações privadas estejam 

relacionadas a mais de um ordenamento jurídico, ligadas por um elemento de estraneidade. Este 

consiste no elemento caracterizador de um contrato internacional, que o liga a dois ou mais 

ordenamentos jurídicos nacionais. Citam-se como exemplos a nacionalidade estrangeira de um 

dos contratantes, o fato de um dos contratantes ser domiciliado no exterior, o pagamento fixado 

em moeda estrangeira ou no exterior, ou o cumprimento da obrigação principal no exterior”.2 

 

As referencias bibliográficas são tanto brasileiras como estrangeiras estando estas últimas 

em consonância com as últimas atualizações legais e jurisprudenciais. 

“Desenho ou modelo» designa a aparência da totalidade ou de uma parte de um produto, 
resultante das características, nomeadamente de linhas, contornos, cores, forma, textura 
e/ou materiais do próprio produto e/ou da sua ornamentação.” (Art.ºs 1.º a) da Diretiva e 
3.º a) do Regulamento, infra em causa, tanto as criações estéticas, de ordem 
bidimensional quanto tridimensional, com relevância utilitária em suma, criações 
estéticas com relevância para a competitividade das empresas nos “Mercados”, tanto em 
mercados de produtos elevada rotação quanto em setores tecnologicamente maduros e 
com uma relação, estreita, com a comunicação comercial, por estar na base das opções 
dos consumidores.3 na União Europeia as indústrias criativas e culturais 
correspondem a 4,5 % do PIB e a quase 4 % do emprego, isto é, respondendo por 
8,5 milhões de empregos diretos além de muitas outras atividades económicas 
dependerem da dimensão estética dos respetivos produtos ou até serviços, como 
resulta dos estudos e deram lugar a políticas da UE: 

a Comunicação da Comissão Europa 2020: Estratégia 
para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo 
(COM(2010) 2020 final), de 3 de março 

                                                           
2 Disponível em http://pidcc.com.br/artigos/11022017/11.pdf, p. 311  acesso 24 abr 2017. 
3     MASSENO, Manual David em Desenhos e modelos no Direito da União Europeia 
Disponível em  
https://www.academia.edu/29769185/Dos_Desenhos_ou_Modelos_no_Direito_da_Uni
%C3%A3o_Europeia, acesso em 23 mar 2017. Co- autor do presente artigo na parte 
internacional do Direito da União Europeia . Levantamento das leis europeias em 
matéria de desenhos industrial.  Utilização do material publicado com a devida 
autorização do autor, Manuel Davi Masseno.                                                                               
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o Livro Verde Realizar o potencial das indústrias 
culturais e criativas (Com(2010) 183 final), de 27 de 
abril 

o Projeto de conclusões do Conselho [da U.E.] sobre as 
competências culturais e criativas e o seu papel no 
desenvolvimento do capital intelectual da Europa, de 10 
de novembro de 2011, e ainda 

      o Programa Europa Criativa (2014-2020) (Regulamento     
(UE) n.º 1295/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 11 de dezembro de 2013. 

Quanto às Fontes Internacionais4 

Existe um conjunto muito fragmentado e lacunas neste domínio: Assim, na Convenção 
da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, de 20 de março de 1883 
(até Estocolmo, 1967) , consta a proteção dos “desenhos ou modelos industriais” (Art.ºs 
1.º 2) e 5.º quinquies), sem sequer os definir, assim como alguns traços mínimos do 
respetivo regime, no que se refere a prazos de prioridade (Art.º 4.º A. 1), C. 1) e E. 1), à 
não caducidade por falta de exploração ou introdução de objetos semelhantes (Art.º 5.º 
B.) e um período de graça para os apresentados em exposições internacionais oficiais ou 
reconhecidas internacionalmente (Art.º 11.º) 

Já na Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de 
setembro de 1886 (até Paris, 1971), entre as “obras literárias e artísticas”, a serem 
protegidas, surgem “as obras de arte aplicada” (Art.º 2.º 1), acrescentando que “Os 
países da União, reservam-se a faculdade de determinar, nas legislações nacionais, o 
âmbito de aplicação das leis referentes às obras de arte aplicada e aos desenhos e 
modelos industriais, assim como as condições de proteção de tais obras, desenhos e 
modelos, levando em conta as disposições do artigo 7.4) da presente Convenção [prazo 
mínimo de proteção de 25 anos]. Para as obras protegidas exclusivamente como 
desenhos e modelos no país de origem não pode ser reclamada, nos outros países 
unionistas, senão a proteção especial concedida aos desenhos e modelos nesses países; 
entretanto, se tal proteção especial não é concedida nesse país, estas obras serão 
protegidas como obras artísticas.” (Art.º 2.º 7) 

                                                           
4 A nova configuração internacional, de interdependência entre as economias dos diversos países, 
acarretou uma transformação na forma pela qual as nações soberanas lidam com a repercussão de suas 
decisões no âmbito internacional dia Patricia Hardmann em sua monografia Autonomia Privada e o 
Direito Internacional, p. 12.Disponível em http://pidcc.com.br/artigos/11022017/11.pdf. Acesso em 08 
nov 2018. 

http://pidcc.com.br/artigos/11022017/11.pdf
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Por sua vez, no TRIPS5 - Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade 
Intelectual Relacionados ao Comércio (Anexo 1C do Tratado de Marraquexe, que 
instituiu a Organização Mundial do Comércio), de 12 de abril de 1994, “Os Membros 
estabelecerão proteção para desenhos industriais criados independentemente, que sejam 
novos ou originais. Os Membros poderão estabelecer que os desenhos não serão novos 
ou originais se estes não diferirem significativamente de desenhos conhecidos ou 
combinações de características de desenhos conhecidos. Os Membros poderão 
estabelecer que essa proteção não se estenderá a desenhos determinados essencialmente 
por considerações técnicas ou funcionais [e] Os Membros terão liberdade para cumprir 
com essa obrigação por meio de lei sobre desenhos industriais ou mediante lei de direito 
autoral.” (Art.º 25.º n.ºs 1 e 2 in fine). 

É sabido que o princípio da liberdade, consubstanciado na autonomia privada e na livre 

iniciativa, também confere respaldo à livre concorrência. Logo, não se pretende que o 

Estado deixe de intervir nas relações privadas. Esta intervenção estatal na autonomia da 

vontade das partes contratantes denominada heteronomia da vontade se dá para garantir 

a observância dos preceitos fundamentais constitucionalmente estabelecidos, de 

evidente interesse público quer social quer coletivo levando em consideração também 

mesmo diante da hipercomplexidade dos contratos internacionais, o princípio da boa fé 

que modernamente vem se contrapondo ao princípio da liberdade de contratar, o 

equilíbrio econômico e a função social do contrato 

E ainda temos o Acordo de Haia para o Registro Internacional de Desenhos ou 
Modelos Industriais, de 6 de novembro de 1925 (até Genebra, 1999) e ainda o Acordo 
de Locarno que estabelece uma Classificação Internacional para os Desenhos ou 
Modelos Industriais (Classificação de Locarno), de 8 de outubro de 1968 a qual tem 
“um caráter administrativo” e não obriga as Partes “nem quanto à natureza nem quanto 
ao alcance da proteção do desenho ou modelo nesses países” (Art.º 2.º n.º 1) 

1.1 as Fontes Europeias 

Antes de mais, tem-se o Livro Verde sobre a proteção jurídica do desenhos e modelos 
industriais (III/F/5131/91, de Junho de 1991) 
                                                           
5 “Inexiste até o momento qualquer ato internacional que diga como se protegem os desenhos industriais 
(a CUP determina que se proteja, mas não diz como; e não o diz TRIPs) – há quem escolha regime 
germano ao de patentes, como os Estados Unidos ou o Brasil na Lei de 1971, e quem crie proteção a 
alheia a este regime. Vale dizer: para o desenho industrial se têm muitos regimes distintos nacionais, sem 
padronização, com escasso interesse quanto ao direito comparado; mas todos eles refletem, com 
expressões diversas, certos problemas de política pública que são comuns à natureza e emprego dessas 
criações. Assim, do ponto de vista dos interesse público relevante, e das propostas para a mutante 
conformação das leis, vale ter muita atenção às respostas legislativas dos outros países.” BARBOSA, 
Denis Borges . Da ornamentalidade e acessoriedade como características do desenho industrial  
Disponível em 
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_ornamentalidade_acessoriedade_di.pdf, 
Acesso em 24 abr 2017. 

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_ornamentalidade_acessoriedade_di.pdf
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A Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de Outubro de 1998 
relativa à proteção dos desenhos ou modelos 

objetivo: harmonizar legislações nacionais díspares, para 
construir o Mercado Interno 

E o Regulamento CE n.º 6/2002 do Conselho de 12 de dezembro de 2001, relativo aos 
Desenhos ou Modelos Comunitários 

objetivo: criar um regime unitário à escala continental, em articulação 
com o Instituto de Harmonização no Mercado Interno, agora Instituto da 
Propriedade Intelectual da União Europeia 

o objeto subjaz uma distinção entre as criações com relevância estética 
utilitária / “industrial” e as propriamente artísticas: 

“«Produto» designa qualquer artigo industrial ou de artesanato, 
incluindo, entre outros, os componentes para montagem de um produto 
complexo, as embalagens, os elementos de apresentação, os símbolos 
gráficos e os caracteres tipográficos, mas excluindo os programas de 
computador.” (Art.º 1.º b) da Diretiva e Art.º 3.º b) do Regulamento) em 
suma, criações estéticas com relevância para a competitividade das 
empresas nos “Mercados” não, necessariamente, de ‘design’ de autor, 
também a decoração de espaços comerciais ou de serviços e os interfaces 
informáticos, assim como os menus e os ícones; 

 também, as formas de partes suscetíveis de serem integradas num produto complexo, 
sendo este “[…] qualquer produto composto por componentes múltiplos suscetíveis de 
serem dele retirados para o desmontar e nele recolocados para o montar novamente.” 
(Art.ºs 1.º c) da Diretiva e 3.º c) do Regulamento) desde que o componente “[…] depois 
de incorporado no produto complexo, continuar visível durante a utilização normal 
deste último [e] Na medida em que as próprias caraterísticas visíveis desse componente 
preencham os requisitos de novidade e de carácter singular.” (Art.ºs 3.º n.º 3 a) e b) da 
Diretiva e 4.º n.º 2 a) e b) do Regulamento. 

por definição, por conceito: 

“«Desenho ou modelo» designa a aparência da totalidade ou de uma parte de um 
produto, resultante das características, nomeadamente de linhas, contornos, cores, 
forma, textura e/ou materiais do próprio produto e/ou da sua ornamentação.” (Art.ºs 1.º 
a) da Diretiva e 3.º a) do Regulamento) essencial é a aparência, isto é, a perseção 
sensorial, que o produto transmite aos adquirentes, enumeração de indícios, sem atenção 
a, eventuais, qualidades estéticas, exclui os ‘designs’ de processo ou de serviço, v.g., os 
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inerentes à impressão 3D etambém excluirá os cheiros e os sons mas, o ‘design’ de 
interiores e exteriores, possivelmente, pode ser protegido por esta via.  

os requisitos de proteção são dois: a novidade e o caráter singular (Art.ºs 3.º n.º 2 da 
Diretiva e 4.º n.º 1 do Regulamento) 

quanto à novidade, na Diretiva, a qual pressupõe o registro (Art.º 
3.º n.º 1) 

“Um desenho ou modelo será considerado novo se nenhum 
desenho ou modelo idêntico tiver sido divulgado ao público 
antes da data do pedido de registo ou, se for reivindicada uma 
prioridade, antes da data de prioridade. Consideram-se 
idênticos os desenhos e modelos cujas caraterísticas 
específicas difiram apenas em pormenores sem importância.” 
(Art.º 4.º) 

                                          quanto à novidade, no Regulamento (Art.º 5.º n.º 1), temos 
uma distinção básica: 

sem registro, se “[…] antes da data em que o desenho ou 
modelo para o qual é reivindicada proteção tiver sido pela 
primeira vez divulgado ao público.” (alínea a) 

enquanto com registro, “[…] antes da data de depósito6 do 
pedido de registro do desenho ou modelo para o qual é 
reivindicada proteção ou, caso seja reivindicada 
prioridade, antes da data de prioridade.” (alínea b) 

porém, o critério não é universal: 

“[…] considera-se que um desenho ou modelo foi divulgado 
ao público se tiver sido publicado na sequência do registo ou 
em qualquer outra circunstância, apresentado numa 
exposição, utilizado no comércio ou divulgado de qualquer 
outro modo, excepto se estes factos não puderem 
razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos círculos 
especializados do setor em questão que operam na 
Comunidade, no decurso da sua actividade corrente, antes da 
data do pedido de registo ou, se for reivindicada uma 
prioridade, antes da data de prioridade. No entanto, não se 
considera que o desenho ou modelo foi divulgado ao público 

                                                           
6 Segundo  a diretiva europeia , em sede de DMCNE, em sede de desenhos e modelos, em questão de 
depósito existem três possibilidades segundo Marino , Laure: “ obtenir um ou plusieurs titres nationaux 
par um ou plusieurs dépots directs, obtenir plusieres titres nationaux par um seul depôt internationalle ou 
obternir um titre communautaire par um sel depôt. “ Droit de la proprieté intelectuelle, Paris: Themis , 
2913, p.392 
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pelo simples facto de ter sido divulgado a um terceiro em 
condições explícitas ou implícitas de confidencialidade.” 
(Art.ºs 6.º n.º 1 da Diretiva e 7.º n.º 1 do Regulamento) 

mas, “Não se considera, no entanto, que o desenho ou modelo foi divulgado ao público 
pelo simples facto de ter sido dado a conhecer a um terceiro em condições explícitas, ou 
implícitas, de confidencialidade.” (Art.ºs 6.º n.ºs 2 e 3 e 7.º n.ºs 2 e 3 do Regulamento) 

Sobre estas questões, tem-se  o Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 
13 de Fevereiro de 2014 (Processo C-479/12), H. Gautzsch Großhandel, sobre a 
divulgação ao público e a novidade de um DMUENR (Desenho ou Modelo da União 
Europeia Não Registado)7 além de estar previsto um “período de graça”: “1. a 
divulgação de um produto não será tida em consideração se o desenho ou modelo para o 
qual é requerida proteção na qualidade de desenho ou modelo comunitário registado 
tiver sido divulgado ao público: a) Pelo criador, pelo seu sucessível ou por um terceiro 
com base em informações fornecidas pelo criador ou pelo seu sucessível ou na 
sequência de medidas por eles tomadas; e b) Durante o período de 12 meses que 
antecede a data de depósito do pedido ou, caso seja reivindicada prioridade, antes da 
data de prioridade. [este regime] é também aplicável se o referido desenho ou modelo 
tiver sido divulgado ao público em resultado de um abuso relativamente ao criador ou 
ao seu legítimo sucessor.” (Art.ºs 6.º n.ºs 2 e 3 da Diretiva e 7.º n.ºs 2 e 3 do 
Regulamento. 

Quanto ao relativamente caráter singular: 

“Considera-se que um desenho ou modelo possui carácter singular se a impressão 
global que suscita no utilizador informado diferir da impressão global causada a esse 
utilizador por qualquer desenho ou modelo divulgado ao público antes da data do 
pedido de registo ou da prioridade.” (Art.ºs 5.º n.º 1 da Diretiva e 6.º n.º 1 do 
Regulamento) podendo divergir setoriamente, “Na apreciação do carácter singular é 
tomado em consideração o grau de liberdade de que o criador dispôs para a realização 
do desenho ou modelo.” (Art.ºs 5.º n.º 2 da Diretiva e 6.º n.º 2 do Regulamento) 

O critério é o de um “utilizador informado”, inserido nos “círculos especializados do 
setor em questão que operam na Comunidade Europeia”, não necessitando de ser um 

                                                           
7 Existem também desenhos e modelos comunitários não registrados que porém tem uma proteção 
uniforme em todo território da União Europeia, no entanto somente por 03 anos. Segundo Marino, Laure, 
“  C”est une nouveauté extraordinaire et fort utile, surtout pour pretéger des dessins ou modéles exploités 
sur une si courte periode que la procédure du dépot s’avere trop loud. Cela permet aussi de benéficier 
d’une protection em cas d’oubli de dépot, ce qui est extremement aprecciable dans l ecas où le dessin ne 
peut pas non plus être protege par le Droit d’auteur, em raison de son absence d’originalité.” Marino, 
Laure, op. Cit, p.393 
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perito / especialista, tal como ocorre em sede de Patentes de Invenção ou de Modelos de 
Utilidade. 

Tem-se o Acórdão do TJUE, de 20 de Outubro de 2011 (Processo C-281/10 ), PepsiCo, 
o qual enfrenta as questões relativas à “Impressão global diferente”, ao grau de 
liberdade do criador e identificação do que se entende por “utilizador informado”. 

as exclusões de proteção: 

as formas técnicas necessárias: 

isto é, “As características da aparência de um produto determinadas exclusivamente pela 
sua função técnica;” (Art.ºs 7.º n.º 1 da Diretiva e 8.º n.º 1 do Regulamento) 

distinção face à invenções, a serem protegidas por patentes ou modelos de utilidade, 
acentuar o “exclusivamente” , tendo como critério a viabilidade de os mesmos 
resultados puderem ser obtidos por outra via com base na perspetiva de um “utilizador 
informado” 

Assim o Acórdão do TJUE, de 14 de setembro de 2010, Lego (Processo C-48/09 P), a 
propósito da “função técnica” ,no contexto da registrabilidade de uma marca 
tridimensional. 

bem como formas funcionais dos componentes de produtos 
complexos: 

“[…] as características da aparência de um produto que devam necessariamente ser 
reproduzidas na sua forma e dimensões exatas para permitir que o produto a que o 
desenho ou modelo se aplica ou em que é incorporado seja ligado mecanicamente a 
outro produto, ou colocado dentro, à volta ou contra esse outro produto, de modo a que 
ambos possam desempenhar a sua função.” (Art.ºs 7.º n.º 2 da Diretiva e 8.º n.º 2 do 
Regulamento) quanto a este aspeto, temos o Despacho do Tribunal, de 20 de outubro de 
2015, Kwang Yang Motor Co. (Processo T-10/08 DEP),  a propósito de um desenho ou 
modelo comunitário  registado que representa um motor de combustão interna com 
ventilador na parte superior salvo em situações de modularidade, a “regra Lego”: 

“[…] desde que a sua fìnalidade seja permitir uma 
montagem múltipla de produtos intermutáveis ou a sua 
ligação num sistema modular.” (Art.ºs 7.º n.º 3 da Diretiva 
e 8.º n.º 3 do Regulamento), a ser lida em termos 
restritivos com base nas Regras de Defesa da 
Concorrência. 

O direito sobre desenhos ou modelos, no Regulamento: 

Antes de mais, o direito ao desenho ou modelo “pertence ao criador ou ao seu 
sucessível.” e “se forem dois, ou mais […], qualquer um tem direito a requerer [o 
desenho ou modelo] em benefício de todos.” (14.º n.ºs 1 e 2), porém, o mais comum é a 
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criação ocorrer no contexto dum contrato de trabalho, nesse caso, o direito pertence ao 
empregador, empresa ou Estado (Art.º 14.º n.º 3), mas não em caso de encomenda E, 
ainda “O criador tem o direito, tal como o requerente ou o titular de um desenho ou 
modelo comunitário registado, de ser mencionado nessa qualidade perante o Instituto e 
no registo. Se o desenho ou modelo resultar de um trabalho de equipa, a menção da 
equipa pode substituir a menção dos vários criadores.” (Art.º 18.º) 

sobre a determinação da titularidade do direito, inclusive quando o desenho ou modelo 
resulta de uma encomenda, temos o Acórdão do Tribunal, de 2 de Julho de 2009, 
Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) (Processo C-32/08) 

quanto ao conteúdo do direito: 

“O registo de um desenho ou modelo confere ao seu titular o direito exclusivo de o 
utilizar e de proibir a sua utilização por terceiros, sem o seu consentimento [e] abrange, 
em especial, o fabrico, a oferta, a colocação no mercado, a importação, a exportação ou 
a utilização de um produto em que esse desenho ou modelo foi incorporado, ou a que 
foi aplicado, bem como a armazenagem desse produto para os mesmos fins.” (Art.ºs 
12.º n.º 1 da Diretiva e 19.º n.º 1 do Regulamento) mesmo se em um setor com uma 
classe, ou subclasse, diferente, nos termos da Classificação de Locarno, embora possa 
não existir violação do direito (Art.ºs 10º e 36º 6) relevante é, sempre, a “impressão 
global” e podendo licenciar o seu uso, em termos exclusivos ou não exclusivos (Art.º 
32.º do Regulamento). 

Para os regimes harmonizados e para DMUER, o direito tem uma duração de 5 anos, 
renováveis até 25, a contar da data do depósito (Art.ºs 10.º da Diretiva e 12.º do 
Regulamento) enquanto o DMUNR será protegido por 3 anos, a contar da divulgação, 
desde que preencha os requisitos materiais (Art.º 11.º) 

e este exclusivo abrange: 

“[…] abrange qualquer desenho ou modelo que 
não suscite no utilizador informado uma 
impressão global diferente [sendo que, na] 
apreciação do âmbito da proteção, será tido em 
consideração o grau de liberdade de que o criador 
dispôs na realização do seu desenho ou modelo.” 
(Art.ºs 9.º n.ºs 1 e 2 da Diretiva e 10.º do 
Regulamento) 

           as vias de proteção: 
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a via europeia, a qual começa com o depósito dum pedido, ou na Instituição Nacional 
ou no IPIUE - Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (Regulamento 
(UE) n.º 2015/2424 do Parlamento e do Conselho de 16 de dezembro de 2015, que 
altera o Regulamento (CE) n.o 207/2009 do Conselho sobre a marca comunitária e o 
Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão relativo à execução do Regulamento (CE) 
n.º 40/94 do Conselho sobre a marca comunitária), também com descrição e 
representação do desenho ao modelo (Art.ºs 35.º e 36.º do Regulamento) o que implica 
que o IPIEU não realiza um exame substantivo do pedido (Art.º 47.º do Regulamento), 
havendo lugar a recursos após a publicação do registo (Art.ºs 48.º, 49.º e 55.º e ss. do 
Regulamento) 

Também através do procedimento constante do Acordo de Haia para o Registro 
Internacional de Desenhos ou Modelos Industriais, do qual a União Europeia passou a 
ser Parte desde 24 de setembro de 2007 e ainda resta a proteção, cumulativa, através do 
direito de autor: 

“Qualquer desenho ou modelo protegido por um registo num Estado-membro de acordo 
com a presente diretiva [/ comunitário] beneficia igualmente da proteção conferida pelo 
direito de autor desse Estado a partir da data em que o desenho ou modelo foi criado ou 
definido sob qualquer forma. Cada Estado-membro determinará o âmbito dessa 
proteção e as condições em que é conferida, incluindo o grau de originalidade exigido.” 
(Art.º 17.ºs da Diretiva e 96.º n.º 2 do Regulamento) 

Quanto ao depósito internacional de desenhos  se efetiva junto á OMPI , cuja proteção 
se dá “ par le baisis de titres nationaux, dans tout ou partie des pays membres de 
l”Arrangement de la haye. On evite ainsi une plénitude de dépôts. Chaque Office 
nationational vérifie ensuite  la regularité de la demande” 8 

Existe também o depósito comunitário na União Europeia que se dá perante a OHMI ou 
também pode se dar através de um escritório nacional. Este depósito permite que se 
obtenha o registro comunitário na União Europeia que se denomina pela sigla DMCE. 
O fato de ser um depósito comunitário não exclui o internacional, que este último por si 
só, por sua natureza, faz aumentar a proteção em espaço territorial, 

 

II -  Evolução histórica dos modelos de utilidade 

O modelo de utilidade apareceu na legislação brasileira, pela primeira vez, 
no Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923, que criou a então Diretoria Geral de 
Propriedade Industrial. No parágrafo único de seu artigo 35, concebe os modelos de 
utilidade como as “[...] simples modificações introduzidas na disposição ou na forma de 
objetos conhecidos [...]”.  

Foram necessários quase 22 anos para que o modelo de utilidade recebesse 
                                                           
8 MARINO , Laure, op. Cit. P.393. 
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um tratamento legislativo melhor, por meio do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 
1945, que instituiu um novo código de propriedade industrial, destinando-lhe um 
capítulo específico. No caput de seu artigo 10 consta: “Considera-se modelo de 
utilidade, suscetível de proteção, nos termos e condições do presente Código, toda 
disposição ou forma nova introduzida ou obtida em objetos conhecidos, desde que se 
preste a um trabalho ou uso prático”.  

Ademais, no primeiro parágrafo do mencionado dispositivo, é estabelecido 
que os modelos dizem respeito a “[...] ferramentas de trabalho ou de emprego prático, 
parte de máquinas ou utensílios de uso geral” e, ainda, é exigido, no parágrafo seguinte, 
que sua proteção somente é concedida “[...] à forma ou disposição nova, que traga à 
função, a que o objeto ou parte de máquina é destinado, melhor utilização. Enfim, no 
artigo 11 estão os modelos que não podem ser protegidos: 

 

1º) Os modelos que não apresentarem, até o pedido da patente, a 
característica de novidade, nos têrmos do art. 7º, §§ 1º e 2º;  
2º) Os modelos que incidirem nas proibições do art. 8º;  
3º) os modelos que, pela sua natureza, constituírem matéria 
suscetível de proteção como patente de invenção, como modêlo 
ou desenho industrial, ou ainda como marca de indústrial ou de 
comércio;  
4º) Os modelos cujo uso ou aplicação não tenham fim lícito. 

 

Apesar desses avanços, surge, com o Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro 
de 1967, um novo estatuto da propriedade industrial, que, além de revogar o anterior, 
ignora completamente o modelo de utilidade. Não foram necessários três anos para que 
surgisse o Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969, com novo estatuto para a 
propriedade industrial. Esse, para que não se diga que era inteiramente omisso, os 
modelos de utilidade recebem algum tratamento apenas em sede de disposições finais e 
transitórias, mesmo assim, de forma vaga, restrita a direitos já adquiridos. 

 Com o advento da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que instituiu 
um novo Código de Propriedade Industrial, os modelos de utilidades voltam a receber 
um tratamento expresso, sendo considerados, nos termos do artigo 10, quaisquer 
disposições ou formas novas obtidas ou introduzidas em objetos conhecidos, desde que 
prestem a um trabalho ou uso prático. Conforme esclarece o primeiro parágrafo desse 
dispositivo, o termo objetos refere-se a “[...] ferramentas, instrumentos de trabalho ou 
utensílios”. Essa lei vigorou por quase 25 anos, uma vez que só foi revogada pela Lei nº 
9.279/96, já abordada. 
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No que toca ao modelo de utilidade, Denis Barbosa (2010) ressalta que as 
alterações introduzidas pela Lei nº 9.279/96 exigem “análise cuidadosa”. Isso, porque 
no diploma anterior, a Lei nº 5.772/71, exigia-se do modelo de utilidade, tão-somente, a 
novidade, a utilidade ou a aplicação industrial, introduzindo a lei vigente “[...] um 
requisito de atividade menor, nominalmente o ‘o ato inventivo’, definido como a forma 
ou disposição nova que não seja decorrência comum ou vulgar do estado da técnica”. 
Em consequência, “a simples novidade, entendida como o distanciamento do estado da 
técnica, parece não ser suficiente para a concessão da proteção” (Ibidem). 

O fato é que o modelo de utilidade se restringe ao invento de uma forma 
aplicável a uma ideia, o que permite entender que o ponto em comum, entre ele e a 
invenção propriamente dita, é finalidade, uma vez que de ambos se exige utilidade. É 
importante ponderar que a invento, em si mesmo, introduz inovação útil econômica e 
industrialmente, é fruto de ideia original, que introduz novo produto ou nova tecnologia, 
em vista do estado da técnica.  

Já o modelo de utilidade é inovação restrita a invento já existente, mais é um 
melhoramento do que já existe, de forma que não se altere seu produto ou sua 
tecnologia, embora não se possa omitir o estado da técnica que lhe seja relacionável. 
Enfim, como ressalta Barbosa (Ibidem), “a proteção conhecida ao modelo de utilidade 
somente diz respeito à forma ou à disposição nova que traga melhor utilização à função 
a que o objeto ou parte da máquina se destina”. 

III _ Evolução histórica da legislação de desenhos industriais no plano 
internacional e nacional 

Além da CUP, Trips temos o Tratado de Maastricht, também conhecido como Tratado 
da União Européia, foi assinado pelos Estados-Membros em 7 de Fevereiro em 1992, na 
cidade holandesa de Maastricht. 

Em Outubro de 1998, entrou em vigor a Diretiva 98/71/EC30, com o objetivo de 
proteger o Desenho Industrial, ou seja, a aparência, a forma exterior e visível de um 
produto. 

Nesse diapasão, a proteção deve conceder exclusividade a um desenho industrial novo e 
original, e, outrossim,  vir a  premiar o trabalho intelectual de seu criador. 

Em meados de 2002, foi elaborado, pela Comissão Europeia, o Regulamento 1400/2002 
(Lei Monti), especificando como se daria, a aplicação do nº 3 do artigo 81 do Tratado 
quanto aos desenhos de peças de reposição no setor automobilístico. Foi assim que veio 
a surgir a “ Cláusula de reparação”9 com a proposta da Diretiva 38 que tratou de revogar 
a Diretiva 98/71/EC. Esta cláusula contribuiu a proteger os consumidores como também 
                                                           
9 A criação da Cláusula de Reparação recepcionou no ordenamento da União Europeia a figura da 
competição aftermarket, ao permitir que a competição no aftermarket esteja de acordo com os princípios 
legais da concorrência, desenvolvidos pela jurisprudência da Corte Europeia de Justiça. Este fato legal 
desencadeou espaço para que a integração de uma solução legislativa na Lei de proteção do desenho 
industrial  entre os Estados Membros do bloco europeu. 
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aos fabricantes de veículos. Quanto aos primeiros, com esta cláusula, podem reparar seu 
veículo onde quiserem e com as peças de reposição que desejam e quanto aos últimos, 
garante os direitos dos fabricantes independentes de peças de reposição. Vê-se aí que há 
a sobreposição de direitos, pois existe a proteção oriunda da lei antitrust e a lei de 
propriedade intelectual – concorrência e marcas -. 

Quanto ao plano nacional, ensina Gusmão, quanto aos desenhos industriais, 

“A lei 9279/96 modificou drasticamente o regime de obtenção dos desenhos 
industriais que vigia até a sua promulgação – anteriormente tratado como patente ( 
desenho  ou modelo industrial) conforme se tratasse de um objeto de duas ou em três 
dimensões.  A sistemática adotada anteriormente, que submetia  a proteção do design a 
exame e concessão de uma carta patente de fato se mostrou, na experiência brasileira 
absolutamente incompatível com o necessário e adequado tempo de obtenção de 
registro, (...)  Boa parte da redação dos dispositivos da nova lei, entretanto, infelizmente 
ainda reflete grande influência dos conceitos, vocabulários e fórmulas do regime e 
procedimento patentário encontrados na lei anterior, apesar de ter simplificado 
sobremaneira o modo e o tempo de obtenção.”10 

 Quanto ao conceito e natureza jurídica dos desenhos industriais, ainda 
preleciona Gusmão: 

“ O registro dos desenhos industriais recai sobre um objeto estético, uma 
criação de forma que se apresenta em duas  ou três dimensões  que tenha um caráter  
essencialmente ornamental, como estipula a lei. Para ser concedido e gerar a proteção 
legal este objeto deve ser novo, original11 e servir de tipo de fabricação industrial. ”12 

                                                           
10 GUSMÃO, José Roberto in Desenhos Industriais, Tratado de Direito Comercial vol 6, São Paulo: 
Saraiva, 2015, p.282-283. 
11 “Qual é a extensão da proteção dos desenhos industriais? A do desenho que descreve a criação 
ornamental, com suas variações permissíveis? Ou algo além? A questão está longe de ser abstrata. Quem 
percorre os precedentes judiciais – que são muitos – sobre infração de desenhos industriais constata que 
muito se litiga por desenhos que não são exatamente como os registrados, mas próximos. Gera-se assim 
um problema a ser resolvido: qual a aura de proteção de um desenho industrial? "Ressalto que a proteção 
conferida pelo registro de desenho industrial não é afastada caso haja pequena diferença entre o desenho 
protegido e sua cópia”: 
"Quanto à extensão da proteção conferida pelo registro, diferentemente de patentes de 
invenção ou de modelo de utilidade, que contém reivindicações que definem aquilo que é 
protegido, os registros de desenho industrial protegem objetos com o formato daquilo que é 
ilustrado. A proteção, em geral, estende-se a objetos tendo substancialmente o mesmo 
formato, o que inclui também objetos apenas ligeiramente diferentes daqueles que são 
ilustrados no registro." (Di Blasi Jr. et al., op. cit. P. 213/214.)" TJMG, AC 
1.0452.10.003360-7/001, 12a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais, unânime, Des. José Flavio De Almeida, 22 de setembro de 2010” BARBOSA, Denis Borges  . A 
extensão da originalidade como alcance de proteção em  desenhos industriais, Disponível em  
 http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/extensao%20_originalidade.pdf, Acesso 
em 24 abr 2017, p.01 

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/extensao%20_originalidade.pdf
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O art. 95 da lei 9279/96 conhecida com a Lei da Propriedade Industrial trata 
do assunto. 

                 Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de 
linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e 
que possa servir de tipo de fabricação industrial.  

Art. 94. Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, 
nas condições estabelecidas nesta Lei. 

        Parágrafo único. Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 6º e 7º. 

Que segundo Gusmão esta propriedade seria “sui generis diante do caráter 
incorpóreo do bem e da temporalidade do direito, dispondo o seu titular das 
prerrogativas de uso, gozo, fruição e disposição, com caráter exclusivo”13. 

 O tempo de duração de registro incialmente será de 10 anos contados da 
data de depósito, podendo ser prorrogados por mais três períodos consecutivos de cinco 
anos cada um conforme preceitua o art. 108 da lei de propriedade industrial. 

Cabe ressaltar que existem outros direitos de propriedade intelectual se 
sobrepondo na legislação de desenho industrial. Passa a existir uma cumulação de 
proteções. Pode-se encontrar direitos de marcas, direitos de autor transitando com suas 
peculiaridades próprias, no registro de desenho industrial, muito embora, todos se 
excluam. 

Na legislação brasileira não é contemplada a questão dos desenhos e 
modelos não registrados,porém, protegidos pelo prazo de 03 anos. O que aqui, no 
ordenamento jurídico é disciplinado é o período de graça que é de 01 ano. 

Apresentadas as legislações pertinentes aos modelos de utilidade e de 
desenhos industriais no ordenamento brasileiro e da União Europeia, em que, em que 
momento pode haver um conflito de interesses para o titular de registro de desenho 
industrial e modelo.  

A legislação europeia traz embaraços ao nosso desenvolvimento? 

Torna-se necessário, para tanto, um novo sistema de normas que regulem 
com eficácia as relações entre Estados, de forma que, inspirado no princípio social da 
propriedade, garanta os interesses comuns entre eles, sem a omissão do tão salutar 
princípio da razoabilidade. Ademais, que esse novo sistema de normas se concentre, 
especialmente, em promover alterações nas legislações nacionais, que, em certos casos, 
impedem o avanço tecnológico dos países que regem, por vários motivos, inclusive o de 
pressões de Estados estrangeiros. Em suma, urge uma nova ordem jurídica internacional 
para as inter-relações dos Estados, em sede de propriedade intelectual. Como conciliar 

                                                                                                                                                                            
A citação que faz o julgado mineiro, ao falar de infração de objetos l 
12 Ibidem, p.284. 
13 Ibidem, p. 284. 
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os nossos interesses quando a legislação comunitária europeia concede proteção de 02 
anos a desenhos e modelos não registrados? 

A aplicação da norma jurídica internacional está sujeita a duas perspectivas: 
a primeira centraliza-se no Estado, cuja soberania o afirma acima de todos os demais 
sujeitos de direito, inclusive outros Estados, no que concerne a sua autoridade e 
supremacia em seu território; a segunda é descentralizada, uma vez que pauta na 
igualdade entre os Estados, constituindo-se, assim, o que se pode entender como 
sociedade internacional. Essa dicotomia tem reflexos importantes na realização da 
norma jurídica internacional, uma vez que fica ela pendente de validação pelas 
legislações nacionais. 

Direcionando-se um olhar pragmático à questão, constata-se que a 
inexistência de uma entidade que responda pela efetiva aplicação das regras 
internacionais resulta, com frequência, em desvios que prejudicam o espírito das regras 
celebradas nas convenções internacionais, alcançando, inclusive, as legislações 
nacionais. Isso se deve, especialmente, à concepção de poder hoje dominante em todo o 
mundo, que tem seu sustento na supremacia da autoridade de fato, na capacidade de 
influir, determinar e governar. A vagueza do poder implica, de forma quase necessária, 
seu preenchimento. É praticamente natural que os mais favorecidos, indivíduos, 
sociedades ou Estados, assumam o direcionamento dos menos favorecidos, a não ser 
que esses reajam, recusando-se ou impondo-se a essa circunstância.  

Não por outras razões, é muito importante que se debelem de vez as 
correntes doutrinárias que pugnam a favor da hierarquização das normais do Direito 
Internacional, para que nele prevaleçam, em suas plenitudes, os princípios da igualdade 
jurídica entre as nações e da não-intervenção. Essa é uma luta que mais cabe aos países 
menos favorecidos, eles é que têm a capacidade para promovê-la e vencê-la, a partir do 
entendimento de que não são possíveis os dominantes se não existem os dominados. 

Uma das armas, sem dúvida, refere-se às transações com tecnologias. O fato 
é que tecnologias, especialmente as mais sofisticadas e complexas, sempre são 
transferidas de forma incompleta, já que desprovidas dos conhecimentos que lhes são 
inerentes. É próprio entender que, ainda que as tecnologias se relacionem a processos 
fabris, parte dos conhecimentos atinentes é propositadamente subtraída e as 
regionalizações das características de produtos, o que muito diz respeito a modelos de 
utilidade, é desenvolvidas pelos próprios detentores das tecnologias. São freqüentes os 
casos de modelos de utilidade desenvolvidos em alguns países, mas patenteados em 
outros, os o das origens das tecnologias. O fato é que não se observa qualquer estímulo, 
de qualquer ordem, privado ou estatal, ao desenvolvimento de modelos de utilidade 
aplicáveis a tecnologias importadas, isso quando ele não é totalmente desestimulado e 
até implicitamente proibido, o que é muito frequente. 
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É totalmente pacífica a admissibilidade dos modelos de utilidade como 
modalidade patenteável no sistema jurídico internacional. Por exemplo, o Manual de 
Oslo, editado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), é suficientemente claro quanto à questão. Em sua terceira edição, de 2005, 
considera como inovação (OECD, 2010): 

a. implementação de um novo produto, bem ou serviço, ou um processo; 

b. novo método mercadológico; 

c. novo método organizacional nas práticas negociais; 

d. nova modalidade de organização de local de trabalho ou relações 

externas. 

A preocupação do manual, conforme é esclarecido em sua terceira edição, é 
a coleta de dados sobre a inovação em termos empresariais. Por conseguinte, exclui as 
mudanças de nível da indústria ou, mesmo, da economia, como o aparecimento de 
novos mercados, o desenvolvimento de novas fontes de matérias-primas, de produtos 
semi-elaborados ou a mera reorganização de uma indústria. Entretanto, admite 
estimativas sobre as amplas mudanças da indústria ou da economia, como é o caso o 
aparecimento da reorganização de um novo mercado ou indústria, desde que se 
verifique a agregação de informações benéficas a empresas individuais (Ibidem). 

Por conseguinte, o novo, na análise da inovação, importa não só a novidade 
absoluta, nem a novidade relativa previstas em certos países, como é o caso da 
anterioridade por uso admitida pela lei americana. No contexto considerado, é 
pertinente, também, o novo tanto para quem pede a inovação quanto para quem pratica a 
inovação. 

O fato é que, com base em ponderações de Denis Barbosa (2010), não há 
motivos para que um sistema de incentivo à invenção, em países em desenvolvimento e 
subdesenvolvidos, esteja limitado às consideradas grandes e nobres patentes de 
invenção e ou modelos de utilidade. É aceitável, pelo menos em caráter provisório, um 
sistema que recompense as inovações simples e melhoramentos de processos produtivos 
concretos, sem grandes ênfases nos questionamentos sobre a atividade inventiva e a 
novidade, em termos objetivos. Outro ponto importante é fazer com que as empresas 
incentivem, arrimadas em fontes de dados eficazes, as atividades inventivas em suas 
políticas internas, em seus denominados pátios de produção.  

Em suma, há uma forte tendência, no atual Direito da Propriedade 
Intelectual, para reduzir as exigências quanto à originalidade e a criatividade, mais se 
privilegiando a garantia do retorno do investimento feito, do que o ato inventivo em si. 
Em vista disso, como assevera Denis Barbosa: 

“Graças a tal tendência - e sem menor consideração pelos níveis 
mais restritos de inventividade dos países em desenvolvimento - 
as regras do TRIPs não obrigam os países a instituírem qualquer 
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sistema de proteção aos inventos menores e melhoramentos, 
deixando tal decisão ao critério nacional.” 

A opção pelo contributo mínimo, na conciliação eficiente dos interesses 
contrastantes, ajusta-se à função econômica do sistema de patentes14. Landes e Posner 
(2003) ressaltam que a questão direciona os monopólios instrumentais para uma questão 
econômica específica, já que as inovações implicariam uma incerteza dos resultados que 
desestimularia os investimentos necessários15. Em decorrência disso, haveria o risco a 
priorização de inovações menores, o que resultaria em um custo social que 
desestimularia o progresso técnico.16 Ademais, a eficácia social pretendida dependeria 
de avaliações permanentes da atividade inventiva, de forma que só se garantissem 
recompensas a graus relativamente elevados de contribuições. 

“O sistema constitucional e legal brasileiro que reúne a proteção de patentes 
e a de desenhos industriais tem em comum a exigência de novidade e contributo 
mínimo: 10 essa distância mínima entre o simplesmente novo e o que representa uma 
criação digna de direito exclusivo. A noção de originalidade é a modalidade de 
contributo mínimo própria dos desenhos industriais, como a atividade inventiva o é das 
patentes de invenção.”17 

Foi exatamente em virtude disso que surgiram severas críticas ao baixo 
nível de patentes americanas, especialmente nos setores de serviços financeiros e de 

                                                           
14 Sobre a questão ver: Alan L. Duham (2007); Carlos M. Correa (2003, p. 410-431); Dan L. Burk e Mark 
a. Lemley (2003); Landes e Posner (2003, p. 304-306); Michael J. Meurer (2010); Robert M. Hunt 
(2010a, 2010b e 2010c);  
15 Para Landes e Posner (2003, p. 304-306): “Were non-obviousness interpreted literally, it would add little to 
the requirements of utility and novelty, since if an invention is both useful and obvious, why hasn't it been discovered 
already? Maybe because an unexpected shift in demand and supply has suddenly made it useful and someone has to 
be the first to grasp the fact; but that is a special case. A more illuminating approach ties non obviousness to 
uncertainty and cost. Invention is a matter of adding to the stock of useful knowledge and so of reducing uncertainty. 
What is already known is not something waiting to be invented. But sometimes an idea is unknown not because it 
would be costly to discover but because it has no value. If some exogenous shock gives it value, it will be discovered 
more or less simultaneously by a number of those who can exploit it; there is no need to give exclusive rights to the 
first discoverer. But if it is costly to dispel uncertainty, then since the cost is incurred before a product embodying the 
invention can be brought to market, competitors will be tempted unless blocked by patents to sit back and wait until 
the invention is made and then sell copies, thus free riding on the inventor's cost of invention. Uncertainty and cost 
interact, in other words, as we also noted in regard to expressive works in Chapter 2. Uncertainty implies the 
likelihood of failures en route to success. Those failures are costly, and since the costs are incurred before the 
successful invention can be patented and marketed, they are additional fixed costs that the inventor must recover in 
the revenues generated by his patent”. 
16 “Uncertainty has a further significance. In his classic article on the economics of invention, Kenneth Arrow 
pointed out that risk aversion would result in underinvestment, from a social standpoint, in risky undertakings, such 
as invention.This point balances Arnold Plant's argument that patentability draws resources from what might be 
socially more valuable productive activities that do not offer monopoly returns. Unfortunately, the weights of these 
two offsetting factors are unknown” (Ibidem, idem). 
17 BARBOSA, Denis Borges, A extensão da originalidade como alcance de proteção em desenhos 
industriais, Disponível em  
 http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/extensao%20_originalidade.pdf, Acesso 
em 24 abr 2017, p.01. 

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/extensao%20_originalidade.pdf
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programas de computadores, por força de jurisprudências de cortes inferiores18. A 
conseqüência foi a intervenção do Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos, que 
confirmou os parâmetros estipulados em 1966 por Grahan v John Deere19, em 
referência ao requisito da não-evidência da Lei de Patentes norte-americana, 
prestigiando-se, assim, o padrão constitucional. 

Há um terceiro aspecto que não pode ficar no esquecimento: a exigência da 
atividade inventiva, em um país com poucos empenhos inovadores, é razão de um 
número menor de patentes de inventores locais do que o de inventores estrangeiros. 
Eduardo da Motta e Albuquerque20 observa: 

Países desenvolvidos (com sistemas maduros) combinam 
inovações radicais com inovações incrementais próximas da 
fronteira tecnológica internacional. Inovações de primeira e de 
segunda geração têm lugar. As patentes de residentes desses 
países devem refletir essa qualidade. Mais atividades inovativas 
são passíveis de patenteação. Países em desenvolvimento (com 
sistemas imaturos) concentram as suas atividades tecnológicas 
na adaptação de tecnologias estrangeiras, na imitação, na cópia e 
em melhoramentos marginais, em outras palavras, em inovações 
de segunda e terceira geração. O número de atividades 
inovativas relevantes em termos nacionais que são passíveis de 
patenteação é mais reduzido, quando comparado com os países 
de fronteira (ALBUQUERQUE, 2010). 

Daí o entendimento de que convém um sistema suplementar em que não se 
dê a imposição da atividade inventiva e que favoreça os modelos de utilidade, não se 
olvidando a necessidade de nível de proteção que seja compatível com o 
desenvolvimento de inovações de segunda geração, como é o caso da adaptação.  

Como preleciona Denis Borges Barbosa, Dois importantes aspectos, no 
entanto, impõem mutação legislativa urgente: (a) a questão das limitações do efeito dos 
DIs nos mercados secundários must match; (b) a questão da fragilidade dos registros 
não examinados.  

Será que em questão a esta últimas ponderação do professor Denis Borges 
Barbosa transite nas questões se houve fim da acumulação total ( direito autoral e 

                                                           
18 Ver Lee Petherbridge e R. Polk Wagner (2010) e, ainda, Centropia (2010). 
19 Apontam Bryan C. Diner e Scott M. K. Lee (2010): Many US patent practitioners expect that the 
Supreme Court ruling will effectively lower the threshold for determining the obviousness of an 
invention. Such a ruling will have a profound impact on patent owners, patent applicants, licensees, 
would-be infringers, and many others. But even before a decision has been issued, the US Patent and 
Trademark Office ("USPTO") has already made it more difficult to obtain a patent. In response to a wave 
of criticism over the grant of a number of specious patents in recent years, the USPTO has implemented 
various initiatives to improve patent quality, causing the patent allowance rate to drop from over 70% in 
2000 to less than 55% in 2006.11 An expected lowering of the bar for determining obviousness will likely 
cause the allowance rate to further decline. 

20 Ver, também, Albuquerque, 1998. 
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proteção de desenhos e ou modelos industriais em sede de legislação comunitária 
europeia?) 

“(..) Introduz-se um rol específico de limitações, adaptando-se a referência 
(imperfeita) que se faz ao sistema de patentes, e acrescentando a limitação às peças 
must-match. Esta exige que para manter a limitação, em benefício do consumidor e para 
garantir as condições de concorrência leal, o elemento reposto deverá ser equivalente 
qualitativo da peça original. Introduz-se também uma cláusula geral, como a proposta 
no caso de patentes, incorporando-se a regra de três passos específica de TRIPs. 
Finalmente, propõe-se que qualquer pessoa, e não só o titular, possa pedir o exame a 
qualquer tempo, para, por exemplo, instruir nulidade ou fixar o risco de infringência.”21 

Assim poder-se-ia resolver os conflitos de interesses quanto à utilização da 
lei internacional em contraponto à lei nacional que precisa adequar-se aos novos 
conceitos. E diante da fragilidade que a nossa legislação brasileira se encontra quanto 
aos desenhos e modelos não registrados, porém,  protegidos pelo prazo de 03 anos na 
união europeia, esta precisa ser modificada . 

Com a reforma de 2011 ocorrida na União Europeia houve sim o fim da 
acumulação total – direito autoral e proteção específica de desenhos e modelos, 
passando a existir a acumulação parcial em sede de direito autoral no requisito 
originalidade e as condições de novidades e de características próprias específicas da 
legislação de desenhos e modelos. Uma parte da doutrina considera que a acumulação 
entre direito autoral e a legislação específica fora mantida, permanecendo as mesmas 
condições tanto em sede de direito autoral bem como na legislação de desenhos e 
modelos. 

 

Conclusão 

Havendo tais impeditivos no Direito Internacional, nunca é tarde lembrar a 
autonomia das legislações nacionais. Elas não apenas exprimem os pensamentos e 
juízos de doutrinadores do Direito e de legisladores, pois também elas revelam os 
desígnios das nações, são vozes que mais cedo ou mais tarde ecoarão forte na 
comunidade das nações, fazendo valer seus justos propósitos.  

Os modelos de utilidade, limitados que estão a melhoramentos ou 
aprimoramentos de peças, instrumentos, ferramentas e equipamentos, eles mais dizem 

                                                           
21 BARBOSA, Denis Borges.   Da nossa proposta de mudança das normas brasileiras relativas aos 
desenhos industriais Disponível em  
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/proposta_mudanca_normas_brasileiras
_di.pdf, Acesso em 24 abr 2017.  

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/proposta_mudanca_normas_brasileiras_di.pdf
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/proposta_mudanca_normas_brasileiras_di.pdf
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respeito à inventiva de operários, engenheiros de linha de produção e outros tipos de 
usuários, inclusive pequenos inventores e artesãos. Eles, por conseguinte, se restringem 
a aperfeiçoamentos que conferem maior eficácia, comodidade ou manuseio mais fácil 
do objeto melhorado. Isso permite entender que os modelos de utilidade, tanto no plano 
inventivo quanto no de sua aplicação, diferem-se substancialmente das invenções de 
primeira geração, o que justifica um tratamento diferenciado e, talvez, até mesmo, mais 
flexível. No entanto, como observa Denis Borges Barbosa, 

Os requisitos de concessão deste privilégio se alteraram na Lei 
9.279/96, de forma que merece análise cuidadosa. Pela Lei 
5.772/71 era exigível do Modelo de Utilidade tão simplesmente 
a novidade e a utilidade – ou aplicação industrial. [...] 
Curiosamente, a Lei 9.279/96 introduz para esta "patente menor" 
um requisito de atividade inventiva menor, nominalmente o "ato 
inventivo" definido como a forma ou disposição nova que não 
seja decorrência comum ou vulgar do estado da técnica 
(BARBOSA, 2003).  

Complementa o autor: 

A simples novidade, entendida como o distanciamento do estado 
da técnica, parece não ser suficiente para a concessão da 
proteção. No entanto, o que faz do modelo de utilidade um 
instrumento útil para os países como o Brasil é exatamente a 
inexistência do requisito de atividade inventiva: instrumento 
mais pedagógico, talvez, do que de mercado, esta patente 
reconhece avanços mínimos da produção industrial, dando-lhe 
proteção mais curta e menos vigorosa - exatamente por não 
exigir maior distância entre os níveis inventivos (Ibidem, idem). 

 

O fato é de que há fortes indicativos de que, no atual sistema brasileiro, o 
que se reporta aos modelos de utilidade não atende com propriedade o princípio 
constitucional do equilíbrio de interesses: apesar de serem inovações de segunda 
geração, portanto, de menor carga inventiva, são protegidos por 15 anos, o mesmo prazo 
conferido às patentes; além disso, há o poder de exclusão, também o mesmo atribuído 
às patentes. Destarte, “a política dessa modalidade de privilégios clama por uma 
modificação atenta à sua função econômica, sob pena, de invalidação jurídica” (Ibidem, 
idem). A proteção nacional dos modelos e desenhos precisam se adaptar à legislação 
europeia no tocante aos desenhos e modelos não registrados, porém.  protegidos por três 
anos. Ademais, no Brasil, não existem linhas de pesquisas essenciais ao 
desenvolvimento de inovações incrementais, tais como os modelos de utilidade, e nem 
mesmo financiamentos, tanto da parte da iniciativa privada quanto da pública. Por outro 
lado, os modelos de utilidade brasileiros, talvez por não atender aos interesses jurídicos 
e econômicos dos “major players” do mundo, em matéria de propriedade industrial, têm 
sido subutilizados, quando chegam a ser aproveitados, situação bem diversa das que 
ocorre em outros países. 
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Certamente, uma das causas da subutilização é de natureza jurídica, já que 
os patenteamentos dos modelos de utilidade não recebem um tratamento legal 
específico, voltado às características que os distinguem das patentes de invenções. Daí a 
importância de estudos doutrinários e revisões legislativas e jurisprudenciais, 
introduzindo-se alterações e, até mesmo, inovações que se aprimore o sistema de 
patentes brasileiro, no sentido da otimização dos regramentos sobre os modelos de 
utilidade e desenhos industriais.   E quanto aos desenhos industriais estes lhes faltam  
maior proteção no seio da concorrência , aqui no Brasil. 

Os contratos internacionais conferem às partes contratantes inicialmente 
segurança jurídica bem como a justiça contratual com base no princípio da boa fé pois 
os contratos são a base do direito privado porém com a nova contratualidade e com a 
intervenção do estado para atender ao interesse público tem –se grandes desafios a fim 
de harmonizar as regras internacionais vigentes com o objetivo do equilíbrio econômico 
entre os estados membros. E só assim podermos equilibrar a fragilidade de nossa 
legislação quanto aos modelos e desenhos industriais, pois muitos ficam sem a devida 
proteção quando não estão registrados. 
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Resumo  
No Brasil, a agricultura de pequena escala tem se mostrado uma importante fonte de 
dinamismo e se apresenta como setor estratégico para a renda das famílias, para a 
diminuição das desigualdades sociais e regionais, bem como tem elevado a qualidade 
ambiental da área econômica brasileira. E, na região sul os produtores de arroz têm 
utilizado novas tecnologias para o aperfeiçoamento de sua produção, mediante o uso 
de novas cultivares disponibilizadas no mercado que se ajustem com as características 
da região. O objetivo deste trabalho é identificar quais cultivares de arroz são utilizadas 
pelos produtores da região de Morro Grande – SC. A partir desta verificação, buscou-
se identificar quais cultivares estão registradas e protegidas pelo Serviço Nacional de 
Proteção de Cultivares e Registro Nacional de Cultivares. Metodologicamente, 
caracterizou-se como pesquisa descritiva, quanto aos fins e, quanto aos meios de 
investigação optou-se por pesquisa bibliográfica e de campo. A partir do estudo, pode-
se inferir que o direito de exclusividade permitiu que novos stakeholders, principalmente 
as multinacionais, ingressassem no mercado de sementes, aumentando os 
investimentos em P&D, o que resultou em novas cultivares mais produtivas, mais 
resistentes a pragas e a insetos, e cuja tecnologia está sendo absorvida pelos 
produtores da região analisada. 
Palavras-chave: Inovação. Agricultura. Mercado de Sementes. Orizicultura. Proteção 
de Cultivares.  
 

Abstract 
In Brazil, small-scale agriculture has been an important source of dynamism and 
presents itself as a strategic sector for household income, for reducing social and 
regional inequalities, as well as raising the environmental quality of the Brazilian 
economic area. And, in the southern region rice producers have used new technologies 
to improve their production, using new cultivars available in the market that fit the 
characteristics of the region. The objective of this work is to identify which rice cultivars 
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are used by the producers of the region of Morro Grande - SC. Based on this verification, 
we tried to identify which cultivars are registered and protected by the National Service 
of Protection of Cultivars and National Registry of Cultivars. Methodologically, it was 
characterized as a descriptive research, regarding the ends and, as far as the means of 
investigation was opted for bibliographical and field research. From the study, it can be 
inferred that the right of exclusivity allowed new stakeholders, mainly multinationals, to 
enter the seed market, increasing investments in R & D, which resulted in new, more 
productive cultivars, more resistant to pests and insects, and whose technology is being 
absorbed by the producers of the analyzed region.  
Keywords:  Innovation. Agriculture. Seed Market. Rice Cultivation. Crop Protection. 

 
Resumen 

En Brasil, la agricultura de pequeña escala se ha mostrado una importante fuente de 
dinamismo y se presenta como sector estratégico para la renta de las familias, para la 
disminución de las desigualdades sociales y regionales, así como ha elevado la calidad 
ambiental del área económica brasileña. Y en la región sur los productores de arroz 
han utilizado nuevas tecnologías para el perfeccionamiento de su producción, mediante 
el uso de nuevos cultivares disponibles en el mercado que se ajusten con las 
características de la región. El objetivo de este trabajo es identificar qué cultivares de 
arroz son utilizados por los productores de la región de Morro Grande - SC. A partir de 
esta verificación, se buscó identificar qué cultivares están registrados y protegidos por 
el Servicio Nacional de Protección de Cultivares y Registro Nacional de Cultivares. 
Metodológicamente, se caracterizó como investigación descriptiva, en cuanto a los fines 
y, en cuanto a los medios de investigación se optó por investigación bibliográfica y de 
campo. A partir del estudio, se puede inferir que el derecho de exclusividad permitió 
que nuevos stakeholders, principalmente las multinacionales, ingresasen al mercado 
de semillas, aumentando las inversiones en I & D, lo que resultó en nuevos cultivares 
más productivos, más resistentes a plagas y los insectos, y cuya tecnología está siendo 
absorbida por los productores de la región analizada. 
Palabras clave: Innovación. Agricultura. Mercado de Semillas. Orizicultura. Protección 
de Cultivares. 
 
1. Introdução. 

A agricultura de pequena escala, tem se mostrado uma importante fonte de 
dinamismo e, se apresenta como setor estratégico para a renda das famílias, para a 
diminuição das desigualdades sociais e regionais, bem como tem elevado a qualidade 
ambiental da área econômica brasileira, a qual no decorrer das últimas décadas, tem 
tipo um papel anticíclico, amortecendo crises econômicas. Mas, também desempenha 
um papel estratégico na ocupação do território nacional, gerando empregos, renda, 
reduz a pobreza, a insegurança alimentar de localidades, executando múltiplas funções 
no desenvolvimento da sociedade na visão de Buainain e Garcia (2015). Nesse cenário, 
a cultura do arroz é uma das atividades de maior e mais antiga produção no mundo. 
Segundo Nunes (2017), os registros mais antigos relatam que o arroz era cultivado no 
sudeste de Ásia e África Ocidental, há cerca de 3.000 anos a.C. Essa cultura, estendeu-
se à China e à Pérsia, espalhando-se, mais tarde, para o sul e o leste da Indonésia. 
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Atualmente a cultura do arroz é produzida em várias partes do mundo. O Brasil, neste 
contexto, encontra-se em 9º lugar entre os dez maiores produtores e consumidores do 
cereal, e seu cultivo é a quarta maior atividade agrícola no país, ficando atrás apenas 
da soja, milho e cana de açúcar (AGEITEC, 2013). 

De acordo com Buainain e Garcia (2015), com base nos dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 1950 a agricultura registrava produção 
de arroz, feijão, milho, soja e trigo em torno de 11 milhões de toneladas, para alimentar 
uma população de cerca de 52 milhões de pessoas. Em 2010, a população supera os 
200 milhões de pessoas (267% a mais), e com uma produção de arroz, feijão, milho, 
soja e trigo na faixa de 150 milhões de toneladas (1264% a mais), ou seja, quatro vezes 
superior ao percentual de crescimento da área colhida, de 10,4 milhões para 45 milhões 
de hectares. 

A região sul é a maior produtora de arroz no Brasil com aproximadamente 80,4% 
da produção nacional, seguida pela região Norte com 9.6%, Centro-Oeste 5.7%, 
Nordeste 3.7%, e Sudeste com 0.5%. O estado do Rio Grande do Sul é o maior produtor 
de arroz no país, com 69.9% da produção e Santa Catarina é o segundo maior produtor 
com 9.9%, segundo a base de dados apresentada pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (CONAB, 2017a). Também deve se considerar que na região sul do 
Brasil predomina a produção de arroz em várzea, enquanto nas demais regiões há uma 
predominância de produção de arroz sequeiro. 

Levando em consideração o consumo, este foi consolidado em torno de 11,4 
milhões de toneladas para a safra 2015/16. Já para a safra 2016/17, projeta–se um 
consumo levemente superior na produção nacional. A safra brasileira de arroz em 
2016/17 deve ser 16,2% superior em relação à safra 2015/16, atingindo 12,3 milhões 
toneladas. Essa expansão da produção ocorre em razão da atual boa condição 
climática nas lavouras e a consequente normalidade da produtividade na cultura, após 
o forte declínio na última safra influenciado pelo clima na região sul do país (CONAB, 
2017b). 

Por outro lado, segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 
(2006), o sul catarinense tem área territorial de 9,71 mil km2 e representa 10,1% da 
área total de Santa Catarina (95,7 Km2). A população residente na região era de 925,1 
mil pessoas. Em relação ao espaço rural, na região sul de Santa Catarina a agricultura 
familiar responde por 61% da área dos estabelecimentos agropecuários e, no Brasil 
responde por 44 %, conforme se observa no Quadro 1. 
 Quadro 1: área dos estabelecimentos agropecuários x produtor – Censo 
Agropecuário (2006) 

Região Número (mil unidades)  
 
(%) 
AF 

Área (mil hectares)  
 
(%) 
AF 

Total Não 
familiar 

Agricultura 
Familiar 
(AF) 

Total Não 
familiar 

Agricultura 
familiar 
(AF) 

Brasil 5.175 809,4 4.366 84% 333.680 253.577 80.102 24% 
Santa 
Catarina 

193 25.2 168 87% 6.062 3.419 2.643 44% 

Sul 
Catarinense 

27 3,2 24 88% 530 208 321 61% 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário (2006) 

A partir do Quadro 1, pode-se inferir que a produção agropecuária a partir da 
agricultura familiar é relevante para Santa Catarina e particularmente para a região sul 
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catarinense. Há expansão na área plantadas de arroz irrigado (62,8 mil hectares em 
1990 e 92 mil hectares em 2012), apesar de haver redução em outras cadeias 
produtivas (MIOR et al, 2014). No estado, pode ser constatada a presença da 
agricultura familiar e da agroindústria familiar, no qual a família rural produz, processa 
e/ou transforma parte da sua produção agrícola e/ou pecuária, com objetivo de 
agregação de valor a produção realizada. 

De acordo com Navarro (2016), não se pode fazer diferenciação, principalmente 
advinda de políticas públicas, como acontece comumente, entre os termos agronegócio 
e agricultura familiar. Diz o autor que “essa separação não existe e nela insistir significa 
que se admite que no enorme mundo produtivo dos pequenos produtores, o objetivo 
das famílias não é obter lucro”. Ambos têm um objetivo comum – o desenvolvimento 
rural. 

A agricultura brasileira passou por transformações desde os anos 1970, 
principalmente a partir da Revolução Verde, que a puseram em destaque no cenário 
econômico brasileiro. A partir das relevantes transformações nas funções do meio rural, 
houve um reconhecimento, tanto nos planos acadêmicos quanto de políticas públicas 
acerca deste setor (BITTENCOURT et al., 2001). 

O modelo de desenvolvimento rural passou a combinar forças externas e locais 
centrais para entender as especificações e diversidades que auxiliam a compreender 
um mundo rural cada vez mais diferenciado e com diferentes categorias de 
sustentabilidade (Mior, 2005). Desta forma, os agricultores familiares representam um 
universo simbólico próprio de uma vida rural. Sob o ponto de vista cultural, o mundo da 
vida rural que os identifica entre si os diferencia de outra categoria, à medida que seus 
padrões de orientação são socialmente compartilhados. 

Neste cenário, conforme dispõe Bittencourt et al (2001) a região Sul do Brasil 
tem como desenvolvimento principal a cultura da agricultura familiar, um traço marcante 
no meio rural catarinense. Os agricultores procuram ampliar suas possibilidades de 
produção, com empreendimentos com agregação de valor. Com sua diversificação de 
produção, buscam melhorar sempre a qualificação profissional e buscam novas 
alternativas para seu desenvolvimento. E, hodiernamente, existe um grande número de 
pequenos produtores com base no trabalho familiar, distribuídos por todas as regiões 
do país, os quais participam significativamente na produção dos produtos agrícolas e 
pecuários no seu conjunto. Em Santa Catarina, este tipo de agricultura ainda é mais 
marcante.  

Todavia, uma questão marcante é a utilização, cada vez mais intensiva, de novas 
tecnologias pela agricultura familiar, notadamente na região. Percebe-se que os 
pequenos produtores têm valorizado novas tecnologias. Dentre diversas, uma 
tecnologia que se destaca no campo é o melhoramento de sementes e mudas, visando 
otimizar a produção, reduzir o uso de insumos e aumentar a produtividade. O desafio 
na pesquisa em sementes é lançar cultivares cada vez mais resistentes a pragas e 
doenças, bem como com boa produtividade, para atender grandes e, principalmente, 
pequenos produtores que não podem correr riscos. Outro ponto importante que a 
pesquisa em sementes tem focado é na qualidade de grãos, especialmente em seu 
desempenho em panela – no caso do arroz. O mercado está cada vez mais exigente 
em termos de qualidade, e as novas cultivares tem apresentado boa qualidade de 
grãos, com grande potencial de produção.  
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Por outro lado, o desempenho do setor é influenciado por diversas variáveis que 
atuam dentro e fora da porteira (ambiente de produção), tais como: o ambiente 
macroeconômico, comércio exterior, políticas públicas, domínio de técnicas de 
produção, a definição do tipo de produto que irão trabalhar e a gestão da produção 
(Buainain; Garcia, 2015). Portanto, se infere que é a partir deste cenário de inserção de 
inovações no setor do agronegócio, nas últimas décadas, que pode se explicar as 
transformações que impulsionaram o setor, sem contudo, esquecer as experiências de 
vida dos pequenos produtores acumulada ao longo de suas atividades laborais.  

O estudo buscou identificar quais cultivares de arroz são utilizadas na região de 
Morro Grande – SC, pelos pequenos produtores, e de quem estes as adquirem. Com 
base nesta análise, busca-se verificar se estas são cultivares de domínio público ou 
protegidas por direitos de propriedade intelectual, objetivando verificar como está se 
dando a inserção deste tipo de tecnologia neste meio. O objetivo geral foi proposto a 
partir da análise dos seguintes objetivos específicos: a) Descrever o perfil dos 
produtores de arroz na região de Morro Grande/SC; b) Analisar quais são as principais 
cultivares de arroz são utilizadas na região do estudo; c) Identificar no Serviço Nacional 
de Proteção de Cultivares (SNPC) quais as cultivares identificadas junto aos produtores 
e que estão protegidas e registradas no Registro Nacional de Cultivares (RNC), ambos 
órgãos vinculados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

Os procedimentos metodológicos caracterizaram-se como pesquisa descritiva, 
quanto aos fins, e, quanto aos meios de investigação optou-se por pesquisa 
bibliográfica e de campo. Primeiramente, utilizou-se um questionário para coleta de 
dados, que aplicado por meio da pesquisa de campo junto aos agricultores produtores 
de arroz do município de Morro Grande - SC, no qual se buscou revelar o perfil e as 
características de produção da propriedade de cada entrevistado. Na região há 100 
produtores que cultivam o arroz, mas em decorrência da acessibilidade, o questionário 
foi aplicado pelo pesquisador a 27 agricultores, obtendo-se assim, uma análise 
detalhada dos objetivos específicos propostos para a pesquisa. 

O presente artigo é dividido em quatro seções. A primeira é a presente 
introdução. A segunda se faz uma breve reflexão sobre a propriedade intelectual 
aplicada a sementes e mudas no âmbito nacional. A terceira seção se faz a análise e 
discussão dos resultados alcançados na pesquisa. A quarta seção são apresentadas 
as considerações finais e, por fim, as referências utilizadas para elaboração do artigo. 

 
2. Propriedade intelectual aplicada a sementes e mudas. 

Nas sociedades primitivas a agricultura e a criação de animais eram realizadas 
coletivamente. Os povos eram nômades e não estavam, portanto, ligados a um único 
espaço de terra. Quando os recursos naturais ficavam escassos, migravam para outro 
local em busca de alimentos para sua sobrevivência. Nesse sentido, a propriedade só 
existia para as coisas moveis, especificamente para os objetos de uso pessoal do 
homem. Já o solo era de propriedade de toda a coletividade, de todos os membros do 
grupo ou de toda a família, não existindo a figura de um único proprietário para esse 
bem. Assim, primitivamente, não havia a noção da apropriação do bem imóvel. O 
reconhecimento da propriedade imobiliária ganha relevância quando as sociedades 
primitivas nômades passam a fazer a utilização continuada das mesmas terras, ligando 
definitivamente o homem ao solo. A partir de então surge a concepção de propriedade, 
inicialmente coletiva e posteriormente individual (GARCIA, 2004). 
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Da propriedade dos bens materiais, a criatividade do homem estende sua 
proteção aos bens imateriais. Notadamente após a Revolução Francesa, que dá 
suporte filosófico à propriedade individual, estes direitos assumem papel central na 
sociedade contemporânea, associado sua titularidade também ao processo 
tecnológico, à criação e à capacidade de empreender. 

Pode-se afirmar que o estabelecimento deste direito de propriedade, que garante 
a exclusividade sobre um bem intangível possui três aspectos: a) o incentivo à pesquisa 
e recompensa; b) a divulgação dos direitos e das tecnologias; e c) a transformação do 
conhecimento tecnológico em objeto suscetível de troca. Esta exclusividade sobre o 
bem intangível garante ao seu titular a possibilidade de excluir terceiros de sua 
utilização. Esta exclusão possibilita uma condição privilegiada de geração de lucros, o 
que se constitui em uma recompensa ao inventor, que, em troca do recebimento desta, 
divulga a toda a sociedade o seu invento. Estas funções também se fundamentam no 
interesse social da existência destes direitos. Se a sociedade não percebesse 
benefícios decorrentes da atribuição desta exclusividade, este não se sustentaria. 
Promove-se e concede-se esta exclusividade com vistas a promover o progresso, 
mediante invenções de processos e produtos que tornem a vida melhor. Portanto, muito 
mais que um direito do inventor, é um direito da sociedade (BRUCH, 2006). 

Dentre os diversos direitos de propriedade intelectual reconhecidos pelo 
ordenamento jurídico brasileiro em face de sua adesão ao Acordo sobre os Aspectos 
de Direito de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio (TRIPs, em inglês) 
(BRUCH, 2006), encontra-se a proteção de novas cultivares e cultivares 
essencialmente derivadas. 

Publicada em 1997, a Lei da Proteção das Cultivares (LPC) – Lei nº 9.456/97 
tem por objetivo criar condições institucionais e incentivar as empresas pública e 
privadas a desenvolvem novas cultivares, o que antes era feito na maioria das vezes 
apenas pelo setor público. Esta norma se propõe a proteger uma nova obtenção 
vegetal, que seja distinguível de outras cultivares e espécies vegetais por um conjunto 
mínimo de características morfológicas, fisiológicas, bioquímicas ou moleculares, 
herdadas geneticamente. Essas características, denominam-se descritores, e devem 
se mostrar homogêneas e estáveis através das gerações sucessivas (BRUCH; VIEIRA; 
DEWES, 2015). 

De acordo com Bruch, Vieira e Dewes (2015), no ordenamento brasileiro uma 
cultivar é definida com base nos seguintes requisitos, estabelecidos no art. 3°, IV da 
LPC. Trata-se de uma: variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior; 
distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores; com 
denominação própria; homogênea, apresentando variabilidade mínima quanto aos 
descritores que a identifiquem em escala comercial; estável quanto aos descritores ao 
longo de gerações sucessivas; de uma espécie passível de uso pelo complexo 
agroflorestal; ou de uma linhagem componente de híbridos. 

A cultivar, para ser considerada nova e, portanto, passível de proteção, além de 
apresentar os requisitos supramencionados, distingue-se – e este é o caráter de 
novidade que a lei dá à nova cultivar – por a mesma não ter sido oferecida à venda no 
Brasil há mais de 12 meses em relação à data do pedido de proteção e em outros 
países, com o consentimento do obtentor, há mais de 6 anos para espécies de árvores 
e videiras ou há mais de 4 anos para as demais espécies (art. 3°, V da LPC). 
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Portanto, o que distingue uma cultivar de uma nova cultivar é o caráter temporal 
de novidade, que se expressa não no sentido compreendido como algo novo em termos 
absolutos – como o é no caso de patentes – mas sim, algo que não tenha sido 
comercializado durante um determinado período temporal. 

Já a cultivar essencialmente derivada, também passível de proteção, além de 
observar a novidade temporal, será uma cultivar derivada da cultivar inicial ou de outra 
cultivar essencialmente derivada, sem perder a expressão das características 
essenciais que resultem do genótipo ou da combinação de genótipos da cultivar da qual 
derivou, exceto no que diz respeito às diferenças resultantes da derivação e distinta da 
cultivar da qual derivou por margem mínima de descritores (art. 3°, IX da LPC). 

A duração da proteção das cultivares é de 15 anos, e as videiras como arvores 
frutíferas, arvores florestais e arvorem ornamentais é de 18 anos, ambos a contar do 
certificado provisório. Vale ressaltar também que as proteções das cultivares se tratam 
somente do material de reprodução ou da multiplicação vegetativa e não da planta 
como todo. (AVIANI, 2011; MAPA,2017b). 

No Brasil, o órgão responsável para reconhecer a proteção de cultivares é o 
Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC), do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA), também responsável pela gestão dos aspectos 
administrativos e técnicos da matéria. Segundo o MAPA (2018) até o final do ano de 
2015, foram depositados 3.796 pedidos de proteção de cultivar e foram concedidos 
títulos para 2.810 cultivares. 

Segundo Bruch, Vieira e Dewes (2015), somente são passiveis de proteção, 
mediante a proteção de uma nova cultivar ou de cultivar essencialmente derivada, as 
espécies que tenham todos os seus descritores já estabelecidos e a sua proteção 
autorizada pelo SNPC. A proteção ao direito, da propriedade intelectual das novas 
cultivares de plantas tem como objetivo assegurar aos obtentores os direitos 
concernentes ao trabalho intelectual empregado na realização da pesquisa dessas 
novas espécies de cultivares produzidas. 

A abrangência da proteção e do direito conferido são limitados legalmente pelo 
que dispõe o art. 10 da LPC. De acordo com este dispositivo, não fere o direito de 
propriedade sobre a cultivar protegida aquele que: a) reserva e planta sementes para 
uso próprio, em seu estabelecimento; b) usa ou vende como alimento ou matéria-prima 
o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos; c) utiliza a cultivar como 
fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa cientifica, e; d) aquele que, 
sendo pequeno produtos rural multiplica sementes para doação ou troca 
exclusivamente com outros pequenos produtores rurais (BRUCH; VIEIRA; DEWES, 
2015). 

Concomitantemente ao SNPC, também foi criado pelo MAPA, em 31 de 
dezembro de 1997, um órgão que auxilia na sistematização, controle da produção e 
comercialização de sementes e mudas. Instituído inicialmente pela Portaria n° 
527/1997, o Registro Nacional de Cultivares (RNC), que atualmente é regulado pela Lei 
n° 10.711 de 05 de agosto de 2003, e regulamentado pelo Decreto n° 5.153, de 23 de 
julho de 2004, sendo peça fundamental na prática do desenvolvimento de novas 
cultivares, trazendo informações importantes para o aumento na produtividade agrícola 
e melhorando a qualidade dos insumos e de seus produtos derivados. Segundo o 
MAPA (2018a), o RNC tem a função de habilitar as cultivares para a produção e 
comercialização de sementes e mudas no País. 
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O Quadro 2 explicita as principais diferenças de atuações entre os dois órgãos. 
Quadro 2: Diferenças dos requisitos entre Registro e Proteção de Cultivares. 

 Proteção de cultivares Registro de Cultivares 

Objetivo Garantir os direitos de propriedade 
industrial para o obtentor e o 
melhorista. Pode-se ter a proteção de 
uma cultivar sem que a sua 
comercialização seja permitida. 

Habilita as cultivares a serem produzidas 
e comercializadas no Brasil. Pode-se ter 
cultivares registradas,  produzidas e 
comercializadas sem o pagamento de 
royalties, pela não proteção ou por estar 
em domínio público 

Fundamento 
legal 

Lei n. 9.456/1997 – Lei de Proteção de 
Cultivares (LPC) 

Lei n. 10.711/2003 – Lei de sementes e 
mudas 

Instrumento 
técnico 

Distinguibilidade, Homogeneidade e 
Estabilidade (DHE) 

Valor de cultivo e uso (VCU) 

Finalidade  Assegurar os direitos de exclusividade 
de titular(es) sobre o uso de cultivares. 
O titular pode licencia, cobrar royalties, 
ceder e impedir que terceiros a utilizem 
sem a sua autorização.  

Constituição de um banco de informações 
agronômicas, fornecendo dados ao poder 
público referente à origem do material e 
seu responsável no Brasil. 

Fonte: BRUCH; VIEIRA; DEWES, 2015 

Objetivamente, deve-se ter claro que todas as cultivares plantadas no Brasil 
devem, segundo a Lei n°. 10.711/2003, serem registrada no RNC. E as sementes e 
mudas utilizadas devem ser oriundas de produtores de sementes e mudas cujos 
campos de produção estejam devidamente registrados no RENASEM, do MAPA. Os 
produtores de sementes e mudas, por sua vez, podem multiplicar cultivares protegidas 
e registradas, segundo a lei n. 9.456/1997, desde que devidamente autorizados pelo 
titular destas, bem como cultivares apenas registradas, para o que apenas precisa ter 
comprovada a origem do material vegetativo. Também deve ser ressaltado que as 
cultivares protegidas caem em domínio público a partir do prazo em que expiram os 
direitos de seus titulares. A partir daí, ou seja, 15 anos em regra e 18 anos para perenes, 
estas podem ser reproduzidas por produtores de sementes e mudas sem necessidade 
de autorização ou de pagamento de royalties aos titulares. Também deve-se esclarecer 
que o produtor rural pode ele mesmo guardar sementes e produzir mudas para uso 
próprio, de acordo com a LPC, mesmo que sejam de cultivares protegidas. Todavia, 
para tanto, ele também deve inscrever o seu próprio campo de sementes e mudas junto 
ao RENASEM.  
 
3. Resultados e discussão 

Esta seção apresenta os resultados obtidos por meio da coleta de dados, da 
análise dos bancos de dados e das informações obtidas junto à EPAGRI e ao IBGE. 

Primeiramente, buscou-se verificar como se caracteriza a agricultura, em termos 
de diversidade, realizada pelos produtores do município, o que está explicitado no  
Quadro 3. Verifica-se que, além do arroz e da produção de leite, há outras produções 
realizadas, advindas principalmente da agricultura familiar. Portanto, verifica-se uma 
grande diversificação dos sistemas de produção no campo, o que pode se traduzir 
como uma estratégia para aumentar a renda das famílias. 
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Quadro 3 – Produção (hectares) na região de Morro Grande, Estado de Santa Catarina, 
no ano de 2017. 

Descrição Quantidade 

Arroz irrigado 100 
Bovino leiteiro 63 

Fumo 23 
Milho 19 

Biscoito 5 
Artesanato 5 
Eucalipto 4 

Peixe 3 
Ave de corte 3 

Alface 3 
Couve-flor 2 
Morango 2 
Cachaça 2 

Farinha de milho 2 
Melado 1 

Fonte: EPAGRI (2017) 

Desta forma, quando se analisa o portfólio da produção na região, pode-se inferir 
que o município depende muito da agricultura como renda. Porém, alguns produtores 
plantam, em média, apenas uma ou duas culturas para seu próprio consumo, cultivam 
área para alimentar seus animais, o que foi percebido a partir dos dados levantados 
nas entrevistas realizadas com agricultores, característica da agricultura familiar desta 
região. 

A área de estudo está localizada no município de Morro Grande, Sul do Estado 
de Santa Catarina. A cidade possui 2.918 habitantes e, a maior parte da população vive 
na zona rural, com foco do trabalho na agricultura, principalmente familiar. A economia 
do município é baseada na produção de arroz, fumo, milho, madeira, como também se 
destaca na produção de corte de frango (EPAGRI, 2017). 

A pesquisa de campo foi realizada com os produtores de arroz nas comunidades 
de Santa Luzia, Sanga das Pedras, Volta Redonda, São Bento, Rio Morto e Centro 
pertencente ao município de Morro Grande – SC, e esta é a principal fonte de renda 
para a família que a cultiva.  

Analisando o perfil dos produtores, identificou-se que dos 27 entrevistados, 26 
são proprietários dos imóveis, e que estes trabalham em suas terras, produzem o 
alimento para consumo, bem como para comercializar sua produção. A maior parte das 
propriedades dos entrevistados são de pequeno e médio porte e caracterizam-se por 
praticar a agricultura familiar. Apenas um dos entrevistados não é proprietário rural, 
optando pelo arrendamento rural para realizar a sua produção. 

A partir dos dados da pesquisa, pode ser observado que dentre os entrevistados 
há três grupos distintos, conforme Quatro 4:  
Quadro 4  - Faixa etária dos produtores de arroz, em Morro Grande, SC. 

Faixa etária 21 a 30 anos 31 a 40 anos Acima de 40 anos 
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Número de 
entrevistados 

03 05 19 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 
Pode-se constatar que no primeiro e segundo grupo há poucos produtores. 

Justifica-se este fato de que muitas pessoas nesta faixa etária se deslocam para as 
cidades em busca de um emprego melhor ou estudo, verificando-se um certo 
envelhecimento da população rural. Outro fator poderia estar relacionado ao tamanho 
da propriedade, já que na região sul do Brasil e, principalmente, em Santa Catarina, as 
propriedades são em regra de pequeno porte. Assim, para manter a família, muitos 
optam em morar na cidade, para tentarem um trabalho fora da propriedade rural de 
seus pais, ou um segundo emprego. 

No terceiro grupo, percebe-se que são produtores que tem um pouco mais de 
experiência no campo, tendo em vista que estes geralmente já iniciaram as atividades 
no campo desde pequenos, junto com seus pais. 

Quanto ao grau de escolaridade, no perímetro rural, os dados a seguir 
demostram que apesar da idade avançada, poucas pessoas possuem o ensino 
fundamental completo. Pode-se inferir a partir destes dados que a educação no campo 
é um fator preocupante a ser resolvido. Verifica-se, que 16 dos entrevistados não 
possuem sequer o ensino fundamental completo. 

Na questão sobre a área da propriedade, observa-se que a porcentagem está 
bem distribuída. Um grupo de 3 entrevistados possuem área acima de 40 hectares. Os 
demais entrevistados, estão distribuídos nas demais categorias. Desta forma, pode-se 
inferir que a região de Morro Grande é formada por pequenos agricultores e que não 
dependem apenas do cultivo do arroz, pois, são trabalhadores que produzem outras 
culturas com pouca tecnologia e mão de obra familiar.  

Os entrevistados que possuem entre 1 - 21 hectares, são pessoas de baixa 
renda, trabalham somente com o cultivo do arroz, não possuem equipamentos 
tecnológicos e ainda optam por credito rural para a produção da lavoura. Aqueles 
produtores que possuem acima dos 40 hectares, são proprietários com um poder 
aquisitivo um pouco maior, visto que possuem uma ou mais máquinas e equipamentos 
em sua propriedade. Além de produzir arroz, optam por outras atividades, tais como a 
pecuária do leite e plantio de milho, aumentando a renda familiar. 

No Gráfico 1 são apresentados os dados que o IBGE disponibiliza sobre a 
quantidade produzida em toneladas, o valor da produção, a área plantada (hectares), 
a área colhida (hectares) e o rendimento médio da lavoura na região estudada. 
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 Gráfico 1 - Produção Agrícola de arroz na região de Morro Grande – SC. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores com dados IBGE (2017) 

De acordo com os dados apresentados, houve um aumento da quantidade de 
toneladas de arroz produzido em Morro Grande entre 2004 e 2017, de 19.238 toneladas 
para 21.263 toneladas, sem que para isso se tenha aumentado consideravelmente a 
área produzida. Destaca-se a quantidade de arroz colhido na safra de 2012, com 
23.767 t, no qual pode ser observado que foi o ano em que se obteve a maior produção. 

O que pode ser inferido a partir do Gráfico 1 é que a lavoura na região não há 
variação significativa de área plantada x produtividade x produção no período de 2004 
a 2016. Em 2006, nota-se que houve um pequeno crescimento de área e, 
posteriormente, ela permaneceu a mesma com 3150 ha. Ainda, pode ser observado 
que não houve grandes diferenças no que se refere à produtividade x produção, 
obtendo um maior valor em 2012. Desta forma, pode-se afirmar que isso ocorre devido 
a utilização de cultivares que possuem mais tecnologias para o aumento da produção. 

Quando questionado a respeito das pragas que afetam ou já afetaram suas 
produções, todos os 27 entrevistados definiram que a lagarta da folha foi a que mais 
afetou a produção do arroz. Esta praga tem como característica se alimentarem das 
folhas, perfurar a base da planta, atingindo o seu ponto de crescimento e cortar os 
colmos (caule) rente ao solo quando estão em fase de crescimento. Existem alguns 
métodos que podem diminuir a presença da lagarta, porém, o mais eficaz seria a 
pulverização de inseticida, garantindo a maior segurança contra a prevenção de pragas 
na lavoura.    

Portanto, a escolha de uma semente com mais tecnologia é o primeiro passo 
para uma boa colheita. Quando o agricultor conhece a procedência do produto pode 
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controlar melhor as pragas e saber se o desenvolvimento das plantas está normal. O 
Gráfico 2 apresenta os dados da pesquisa no qual se verifica o tipo de semente utilizada 
para o cultivo de arroz no município do estudo. 

Na pesquisa apresentou-se para os produtores quatro possibilidades com 
relação à origem das sementes utilizadas: guarda a própria sementes, compra de 
produtor de semente certificada, compra “bolsa branca”, depende da safra. Todos os 
27 entrevistados afirmaram que compram as suas sementes de um produtor de 
sementes certificada. Isso pode ser justificado em face de um melhor resultado na 
produção, garantia de maior produtividade na lavoura e possível resistência a doenças. 
A semente denominada “bolsa branca” é aquela que não possui origem desde início de 
produção, e sua produção não tem registro junto ao MAPA, independentemente de ser 
uma semente em domínio público ou proprietária. 

O processo de certificação da semente tem por fim preservar a identidade 
genética da planta e garantir que o produtor está adquirindo uma semente que foi 
produzida dentro de um sistema de controle de qualidade que envolve desde a 
condução do campo de produção até o armazenamento. Desta forma, há uma maior 
probabilidade de se alcançar uma melhor produção, visando a maximização do 
resultado econômico.  

Ainda foi questionado aos entrevistados se na safra atual, o produtor teve acesso 
ao credito rural para a produção de arroz. Analisando o perfil dos agricultores 
entrevistados, pode-se observar que apenas 6 dos 27 entrevistados afirmaram utilizar 
o credito rural. Destes 06, estes afirmaram que o valor destinado à renovação de 
máquinas e equipamentos e ao custeio de sua produção. Para maioria daqueles que 
não utilizaram o credito rural, verificou-se que são produtores com melhor condição 
financeira. 

De acordo com os dados da pesquisa, pode ser constatado quais as cultivares 
de arroz que foram utilizadas, apresentadas no Gráfico 2. 
 
 

 
 

 
Gráfico 1 – Cultivares utilizadas pelos entrevistados 
 
 

 

 

 

 

 1

1

4

1

23

10

2

E P A G R I  1 0 9  - E P A G R I

S C S B R S  1 1 3  T I O  T A K A  - E P A G R I / E M B R A P A

S C S 1 1 6  S A T O R U  - E P A G R I

S C S 1 1 8  M A R Q U E S  - E P A G R I

S C S 1 2 1  C L  - E P A G R I

S C S 1 2 2  M I U R A  - E P A G R I

X P 1 0 2  C L  - R I C E T E C  



DANIEL S. MACARINI | ADRIANA C. PINTO VIEIRA |JULIO CESAR ZILLI | KELLY LISSANDRA BRUCH 
212 

 

PIDCC, Aracaju/Se, Ano VIII, Volume 13 nº 01, p.200 a 219 Fev/2019 | www.pidcc.com.br 

Fonte: dados obtidos pelos autores (2017) 

Com relação à pesquisa sobre qual cultivar os entrevistados utilizaram em suas 
lavouras, constata-se que 23 utilizaram a semente da Epagri SCS121 CL; seguida pela 
SCS122 MIURA utilizada por 10 dos entrevistados; a cultivar SCS116 SATORU com 4; 
a cultivar SCS118 MARQUES, SCSBRS 113 TIO TAKA e EPAGRI 109 com apenas 1. 
Pode-se verificar que a cultivar SCS121 CL é a mais utilizada por 23 agricultores. 
Ressalta-se que esta semente está protegida pelo Serviço Nacional de Proteção de 
Cultivares (SNPC), bem como a SCS116 SATORU, SCS118 MARQUES e SCS122 
MIURA, todas elas pertencentes a EPAGRI (uma empresa pública estadual), exceto a 
SCSBRS 113 TIO TAKA, que é fruto de parceria de pesquisa entre a Epagri e a 
Embrapa, já destacado anteriormente a possibilidade das parcerias após a 
promulgação da LPC, titularidades que podem ser verificadas no Quadro 8. 

A novidade encontrada foi a utilização da semente híbrida e mutagênica - XP102 
CL - da empresa RiceTec Sementes LTDA., bem como a semente mutagênica Epagri 
SCS121 CL, ambas contendo a tecnologia Clearfield, de tolerância ao herbicida 
imidazolinona. Também foi constatado na pesquisa que alguns produtores utilizaram 
mais de uma cultivar nas suas lavouras, tendo em vista as diferentes características de 
cada cultivar.  

Na Tabela 1 é apresentado o preço médio pago por quilo da saca de semente 
que foi utilizada pelos produtores do arroz da região. 
Tabela 1– Valor da saca de semente (50 Kg) 

SEMENTES VALOR (50 Kg) Nº DE PESSOAS 
EPAGRI 109 - Epagri R$ 85,00 1 
SCSBRS 113 TIO TAKA - Epagri/Embrapa R$ 85,00 1 
SCS116 SATORU - Epagri R$ 85,00 4 
SCS118 MARQUES - Epagri R$ 85,00 1 
SCS121 CL - Epagri R$120,00 23 
SCS122 MIURA - Epagri R$ 120,00 10 
XP102 CL - RiceTec  R$ 741,00 2 

Fonte: dados obtidos pelos autores (2017) 

Observando o Tabela 1, o preço médio das sementes, SCS116 SATORU, 
SCS118 MARQUES, SCSBRS 113 TIO TAKA e EPAGRI 109 é de R$ 85,00, seguido 
da SCS121 CL e SCS122 MIURA apesar de serem cultivares recentes, tem um custo 
de R$ 120,00, ou seja, uma ótima relação de custo/benefício, o que fez com que a 
maioria dos entrevistados optassem por estas cultivares. E segundo dados da 
pesquisa, este é um valor padrão para comercialização destas cultivares para os 
produtores de arroz na região. No entanto, vale destacar o valor de R$ 741,00 do hibrido 
XP102 CL, o que pode ser inferido que é uma semente que possui maior investimento 
em P&D, com tecnologias mais avançadas, consequentemente, presume-se que 
apresente maior produtividade. Todavia, em razão do seu preço, poucos produtores da 
região têm condições de adquiri-la tendo em vista tratar-se de agricultura familiar. 
Entretanto, a partir dos dados da pesquisa, os produtores que utilizam este tipo de 
semente, são os que tem mais experiência na atividade agrícola, dentro da faixa etária 
acima dos 40 anos e que possuem acima de quarenta hectares.      
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Analisando os dados acima, pode-se concluir que a opção das escolhas da 
cultivares SCS121 CL e SCS122 MIURA foram maiores por serem sementes mais 
recentes no mercado, com mais tecnologia, no entanto, com preço mais acessível. A 
primeira inclusive é uma semente mutagênica. Sendo assim, pode-se concluir que os 
agricultores estão procurando sementes com tecnologia, que lhe traz benefícios, 
comprovando a hipótese de que o direito de exclusividade tem incentivado o 
investimento em pesquisa e desenvolvimento, que resultaram em novas cultivares. 
Quadro 5 – Titularidade das cultivares protegidas pelo SNPC (2017), utilizadas pelos 
produtores entrevistados 

      Nº 
Certificad

o 
Início da 
Proteção 

Termino 
da 

Proteção 

  
CULTIVARES Nº Processo Situação Titular 

EPAGRI 109 ------------------------
- 

-----------------
--------------- 

---------------
---------- 

---------------
---------- 

---------------
--------- EPAGRI 

SCSBRS 113 
TIO TAKA 

21806.000799/20
02 

PROTEÇÃO 
DEFINITIVA 489 10/07/03 10/07/18 

EMBRAPA
/ 

EPAGRI 
SCS116 
SATORU 

21806.000173/20
09 

PROTEÇÃO 
DEFINITIVA 20100090 23/12/09 23/12/24 EPAGRI 

SCS118 
MARQUES 

21806.000175/20
12 

PROTEÇÃO 
DEFINITIVA 20130078 05/11/12 05/11/27 EPAGRI 

SCS121 CL 21806.000092/20
14 

PROTEÇÃO 
DEFINITIVA 20150071 22/10/14 22/10/29 EPAGRI 

SCS122 
MIURA 

21806.000224/20
16 

PROTEÇÃO 
DEFINITIVA 20170204 21/02/17 21/02/32 EPAGRI 

       
                 Fonte: Elaborado pelos autores com dados SNPC/MAPA (2017) 

A cultivar EPAGRI 109, com titularidade da Epagri, não consta mais no registro 
do SNPC, e, portanto, se encontra em domínio público. Ela foi registrada no RNC, sob 
n. 00143, em 30/09/1998, tendo como mantenedor a EPAGRI. Já a empresa RiceTec 
não protegeu a semente híbrida no SNPC, considerando-se que só é possível a 
proteção para as linhagens dos híbridos e não para o híbrido em si. Desta forma, o 
hibrido XP102 CL (também conhecida pela nomenclatura de Lexus CL) não tem 
proteção junto ao SNPC, mas possui registro junto ao RNC, sob n. 32261, de 
12/02/2014. 

Ao analisar o Gráfico 3, pode ser averiguado que há um número expressivo de 
empresas que protegem sementes de cultivares de arroz. Pode-se observar que há, 
tanto nacionais quanto estrangeiras, que figuram como titulares de cultivares 
protegidas. Desta forma, infere-se que a regulamentação pode contribuir para produção 
de tecnologia, inclusive relacionados com o processo de criação de parcerias para o 
desenvolvimento de novas cultivares, cada vez mais com investimento em P&D e 
inserção de novas tecnologias. 
Gráfico 3 - Instituições de pesquisas públicas e privadas titulares de Certificados de 
Proteção de Cultivares de Arroz – SNPC  
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Fonte: elaborado pelo pesquisador com dados SNPC/MAPA (2017d) 

Analisando o Gráfico 3, pode-se verificar o maior número de titulares de 
cultivares protegidas junto ao SNPC são empresas públicas, tais como a Embrapa, 
Epagri e Irga., embora se note a presença de empresas privadas e parcerias entre 
empresas públicas. Pode ser inferido que os mecanismos de proteção de propriedade 
intelectual são importantes para o setor sementeiro, e podem fortalecer o aspecto 
institucional da pesquisa pública, garantindo melhores condições de investimento para 
empresas do setor privado, seja individualmente, seja por parcerias público-privadas 
na busca de vantagens competitivas. Desta forma o planejamento da pesquisa no setor 
agropecuário se consolida, promovendo a gestão de recursos humanos associado ao 
desenvolvimento de novos conhecimentos (VIEIRA FILHO; VIEIRA, 2013).  

Desta forma, o que se percebe é que pode haver uma correlação entre a Lei de 
Proteção de Cultivares e a pesquisa agropecuária no Brasil, de acordo com Campos 
(2005, p. 966): 

A lei de proteção de cultivares já mudou radicalmente o cenário brasileiro, 
estimulando fusões de empresas, como no caso da Monsanto, que adquiriu a 
Agroceres e a Cargill, permitindo que novos investimentos sejam efetuados em 
setores de melhoramento, hoje completamente relegados ao segundo plano. A 
crescente globalização da economia e a formação de grandes blocos 
empresariais, exigem novas formas de interação entre pesquisa pública e 
privada, visando harmonizar os interesses de ambas, garantindo a atividade 
econômica, concomitantemente com a disponibilidade de sementes em 
quantidade, qualidade e custo acessíveis, indispensáveis aos produtores e à 
economia nacional. 

 
Portanto, apesar de diversas restrições, o marco regulatório da LPC permitiu a 

apropriação de novos conhecimentos, a circulação do conhecimento e estimulou as 
parcerias público-privadas no setor sementeiro, gerando benefícios para a sociedade e 
para economia do país (VIEIRA; BUAINAIN, 2011). 

Assim, o agronegócio se adequou a nova realidade, decorrente de crescente 
articulação entre os setores público e privado, para melhorar a competitividade, 
promover mudanças, maiores investimentos em P&D – consolidando assim o 
agronegócio. Em consequência deste movimento, o setor vem se destacando ano após 
ano pelo dinamismo e expansão do mercado mundial, como também pelo papel 
estratégico que desempenha na economia brasileira (VIEIRA; BUAINAIN, 2011, 
VIEIRA FILHO; VIEIRA, 2013). 
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A partir dos dados da pesquisa com os pequenos produtores da região de Morro 
Grande – SC, que plantam arroz, podemos verificar no Quadro 4, destaca-se as 
principais cultivares adquiridas e que são registradas no SNPC. 

No Gráfico 4 verifica-se quais instituições de pesquisas públicas e privadas são 
titulares de Certificados do Registro Nacional de Cultivares – RNC. 
 
Gráfico 2 - Instituições de pesquisas públicas e privadas titulares de Certificados do 
Registro Nacional de Cultivares - RNC 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborado pelo pesquisador com dados RNC/MAPA (2017a) 

Pode-se verificar no Gráfico 4 que novamente a EMBRAPA se destaca com 
maior número de cultivares registradas. Isto pode ser inferido, pois além de ser uma 
empresa de pesquisa de renome internacional, é uma das maiores fornecedoras de 
sementes no Brasil. Verifica-se também que as empresas Epagri, Ricetec e IRGA 
também possuem um número expressivo de registros. A partir da constatação das 
cultivares utilizadas pelos entrevistados, no Quadro 7 são demonstradas quais estão 
registradas no Registro Racional de Cultivares – RNC / MAPA. 
Quadro 6- Cultivares registradas no Registro Racional de Cultivares – RNC/MAPA 

CULTIVARES Situação Nº 
Registro 

Data do 
Registro 

Requerente 

EPAGRI 109 REGISTRADA 00143 30/09/1998 EPAGRI 

SCSBRS 113 TIO TAKA REGISTRADA 15836 10/06/2003 EMBRAPA/EPAGRI 

SCS116 SATORU REGISTRADA 26267 09/12/2009 EPAGRI 

SCS118 MARQUES REGISTRADA 30076 15/02/2013 EPAGRI 

SCS121 CL REGISTRADA 32660 20/06/2014 EPAGRI 

SCS122 MIURA REGISTRADA 36176 07/11/2016 EPAGRI 

XP102 CL REGISTRADA 32261 12/02/2014 RICETEC 
SEMENTES 

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores com dados RNC/MAPA (2017a) 
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 A partir de 1997, a LPC criou mecanismos institucionais e incentivos para que 
as empresas privadas desenvolvam novas cultivares, contribuindo para a 
sustentabilidade do processo de crescimento da economia brasileira.  

Desde a promulgação da LPC, os resultados das diversas empresas de 
melhoramento genético demonstraram que o marco regulatório da propriedade 
intelectual, apesar das restrições existentes, permite a apropriação da inovação, a 
circulação do conhecimento e estimula parcerias público-privadas (PPPs) que 
respeitam os direitos das partes e que geram benefícios para a sociedade e para 
economia do país (VIEIRA; BUAINAIN, 2011). 

De acordo com Vieira Filho e Vieira (2013), os autores apontam que o número 
de empresas detentoras de cultivares protegidas aumentou após a promulgação da 
LPC, o que permitiu a presença de um grande número de instituições, públicas e 
privadas, nacionais e estrangeiras, como titulares de direitos de propriedade intelectual 
sobre cultivares de um modo geral.  

 
4. Considerações Finais 

A agricultura está aos poucos obtendo padrões de excelência e, desta forma, 
permite competir com as exigências do processo que se constitui, cada vez mais, em 
inovações. 

Na maior parte dos municípios do interior a economia é baseada principalmente 
no desenvolvimento da atividade agrícola. No município pesquisado, em Morro Grande 
- SC, a maior parte das famílias tem sua renda principal por meio de atividades do 
campo, que podem ser tanto na produção de arroz, quanto pecuária do leite entre 
outros, de acordo com os dados levantados na presente pesquisa. 

Analisando o primeiro objetivo, o trabalho procurou fazer um levantamento de 
dados junto às famílias verificando as principais características de cada uma das 
propriedades, para com isso traçar um perfil das mesmas e de como ocorrem as 
atividades agrícolas dentro delas. 

Com relação ao segundo objetivo especifico, o qual, teve por função identificar 
quais foram as principais cultivares que cada produtor utilizou em sua propriedade. 
Além disso, foi verificado em qual estabelecimento foi adquirida as sementes, e quais 
suas origens, de ondem vem e quem fornece. Ainda, observou-se um crescimento das 
empresas públicas e privadas, nacionais e multinacionais produzindo novas cultivares 
cada vez mais com novas tecnologias, principalmente novas cultivares através de 
avanço de melhoramento genético, que contribuíram ao longo das últimas décadas 
para o aumento da produtividade 

O terceiro e último objetivo foi identificar se as cultivares pesquisadas estão 
protegidas no Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC) e registradas no 
Registro Nacional de Cultivares (RNC). Analisou-se que na maioria das empresas 
citadas na pesquisa, registram e protegem suas cultivares, como forma de reaver o 
investimento de P&D e ainda registram uma vez que é um requisito para a produção e 
comercialização de sementes e mudas no País. Este fato decorre, pois, o RNC realiza 
a fiscalização da produção e do comércio de sementes e mudas protegidas. É realizada 
com dados fornecidos pelos próprios agricultores, os quais devem descrever seus 
campos de produção e fornecer a documentação que comprove a origem e qualidade 
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das sementes. No entanto, a partir dos dados levantados, apenas uma empresa tem 
como estratégia de negócio não proteger a semente hibrida no SNPC. 

Levando-se em consideração que a proteção de cultivares somente foi possível 
a partir de 1997 e, quando se analisa os dois órgãos, percebe-se que há uma grande 
diferença entre cultivares protegidas e cultivares registradas no Brasil, o que 
provavelmente reflete o estado ainda nascente deste segmento da indústria de 
sementes e mudas, cuja estratégia passa pela proteção. Além disso, enquanto apenas 
pode ser requerida a proteção de cultivares cujas espécies já tenham seus descritores 
aprovados e publicados no SNPC, todas as espécies vegetais de uso no complexo 
agroflorestal podem ser registradas no RNC. Assim, pode-se inferir que o direito de 
exclusividade permitiu que novos stakeholders, principalmente as multinacionais, 
ingressassem no mercado de sementes, aumentando os investimentos em P&D, o que 
resultou em novas cultivares mais produtivas, mais resistentes a pragas e a insetos e 
resistentes ao estres hídrico. 
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Abstract 

The present work aims to explore some controversial issues that arise from the relationship 

between Traditional Knowledge and Intellectual Property Rights. I intend to use legal 

anthropology strategies to achieve a substantial critique of the patent rights and highlight the 

importance of Traditional Knowledge. Therefore, it is necessary to consider the semantic 

frontier the concept of Traditional Knowledge has established in the international scenario and 

present the tensions that it proposes to the boundaries of patent rights. Taking into account a 

conflict between epistemological sources, we offer offer a critical approach of the patent rights 

and how the applications based on Traditional Knowledge are improper.   

keywords: Traditional Knowledge. patent. cosmology. perspectives. frontier. 

 

Notas sobre o Conhecimento Tradicional e sua relação com a Propriedade Intelectual 

 

Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo explorar algumas questões controversas decorrentes da 

relação entre o conhecimento tradicional e a propriedade intelectual, nomeadamente os direitos 

de patente. Para tanto, utilizaremos as estratégias da antropologia jurídica para obter uma crítica 

substancial e destacar a importância do conhecimento tradicional como limite epistemológico 

e normativo. Portanto, é necessário considerar a fronteira semântica que o conceito de 

Conhecimento Tradicional estabelece no cenário internacional e as tensões que ele propõe aos 
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limites de uma patente. Levando em conta um conflito entre fontes epistemológicas, podemos 

apresentar uma abordagem crítica dos direitos de patente e como as aplicações baseadas no 

conhecimento tradicional são impróprias. 

Palavras-chave: Conhecimento tradicional. patente. cosmologia. perspectivas. fronteiras.  

 

 

 

 

 

 

Notas sobre el Conocimiento Tradicional y su relación con la Propiedad Intelectual 

Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo explorar algunas cuestiones controvertidas derivadas 

de la relación entre el Conocimiento Tradicional y la Propiedad Intelectual, en particular los 

derechos de patente. Para ello, utilizaremos las estrategias de la antropología jurídica para 

obtener una crítica sustancial y destacar la importancia del Conocimiento Tradicional como 

límite epistemológico y normativo. Por lo tanto, es necesario considerar la frontera semántica 

que el concepto de Conocimiento Tradicional establece en el escenario internacional y las 

tensiones que él propone a los límites de una patente. Teniendo en cuenta un conflicto entre 

fuentes epistemológicas, podemos presentar un enfoque crítico de los derechos de patente y 

cómo las aplicaciones basadas en el Conocimiento Tradicional son inapropiadas. 

Palabras clave: Conocimiento tradicional. patente. cosmología. perspectivas. fronteras. 

 

 

 

1. Introduction  

There are many regimes of knowledge and culture that our vain 
metropolitan imagination supposes (CARNEIRO DA CUNHA, 2009, 
p. 239, translated by the author)  
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The TRIPS agreement2, signed in 1994, is commonly seen as the concretization of 

some proposals presented by the international community since the 1960s, especially after the 

creation of World Intellectual Property Organization. The main objectives were (I) to promote 

the protection of intellectual property at a global level and (II) to harmonize the intellectual 

property laws worldwide (YU, 2009).  

With an approach that pointed out to a maximization of Intellectual Property associated 

with economic growth, an Intellectual Property Rights perspective was predominant in the 

international scenario during that period. This perspective satisfied the classic metric of 

economic liberalism – one-size-fits-all (SILVA, 2013) – and performed a false symmetric view 

(CAROLAN, 2008) over the production of knowledge that lied behind the Intellectual Property 

discourse. 

It does not require much effort to realize that the national contexts would diverge, once 

this symmetric view disregards the different levels of "development" or, to word it better, the 

different approaches of States regarding the market and Intellectual Property. Those ideas were 

finally questioned by the proposal that Brazil and Argentina presented at WIPO in 2004.  

The proposal aimed to achieve a suitability of Intellectual Property Rights to the 

different contexts and realities. The referred proposal converged at the 45 recommendations3 

of the WIPO Development Agenda (NATANEL, 2009), which were adopted in 2007 by the 

General Assembly.  After this shift in the objectives of WIPO, many subjects were at discussion. 

One particularly important is de recommendation 18th of the Development Agenda, that is:  

To urge the IGC to accelerate the process on the protection of genetic resources, 
Traditional Knowledge and folklore, without prejudice to any outcome, including 
the possible development of an international instrument or instruments (WIPO, 
2007). 

  

This recommendation sets the discussion I would like to debate: the Traditional 

Knowledge working as frontiers or point of tension to patent rights. To that end, I will make 

use of legal anthropology to present a robust approach of the concept, upon which the 

                                                            
2 See WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. Agreement on Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights (TRIPS). Available at: https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=305907. 
Accessed on: 10 dez. 2018. 
3 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. The 45 Adopted Recommendations under the 
WIPO Development Agenda. [online] Available at: https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-
development/en/agenda/recommendations.pdf. Accessed on: 10 dez. 2018. 
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https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/recommendations.pdf
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cosmological distinction between the Western knowledge and Traditional Knowledge arise. To 

interpret the current legal status in question, I will make use of the Clifford Geertz (1983) idea 

of “differente sense of law” and Eduardo Viveiros de Castro’s (2002) perspectivism. 

Based on that, I intend to get into the discussion of art. 27 of TRIPS and try to answer 

the following questions: What makes an invention based on Traditional Knowledge patentable? 

What is the core that allows us to say about a distinctiveness that serves not only the legal 

requirements set forth in art. 27 but also constitutes an invention? 

Despite that, to be fair with a research tradition, the words that follows do not have the 

intention to become true in a scientific sense, for we do not structure it into a theoretical 

perspective. Therefore, I prefer to take this text as an essay, incapable by nature to enter the 

hypothetic-inductive field. I try to reflect upon some important impasses such as: protection of 

Traditional Knowledge vs. innovation, bioprospection vs. biopiracy, development vs. 

conservation, just to name some of them.  

Without further ado, in the first part I will discuss the traditional form in the legal field 

and the importance of the concept of Traditional Knowledge in national and international 

context, trying to present a more robust approach based on anthropology. In the second and 

final part I want to suggest that we need to go further in the analytical field and that the old 

legal forms do not help to verify the accomplishment of the recommendation 18 of WIPO 

Development Agenda.  

2. The Traditional Knowledge in focus 

After my unpretentious readings of Society against the State by Pierre Clastres, and 

my contact with a more sophisticated analysis by Eduardo Viveiros de Castro and Marilyn 

Strathern, I developed a deep interest on the different cosmogonies and cosmologies in the 

world, especially different perspectives and concepts that people ascribe to the world in order 

to explain the divergent singularities. At the beginning, it was nothing more than just a 

theoretical interest; however, today I realize the power of Anthropology and its discerned 

relation to Law.  

That importance relies on the fact that any sort of normative concept should not be 

taken as universal and capable of (re)organizing and defining what is possible and what is not. 

Thanks to some major work in Legal Anthropology such as the one of Clifford Geertz, we now 

know that our way of expressing and solving conflicts is just a very restricted sensibility. To 
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interpret the current legal status, I take as an axiom that “‘law’, here, there, or anywhere, is part 

of a distinctive manner of imagining the real” (GEERTZ, 1983, p. 184), which provides me 

with an essential tool to question the real meaning of intellectual property rights and put in the 

horizon what Geertz (1983) calls “different sense of law”. 

 It is rather clear that to begin this discussion in the legal field is to put in question 

some solid barriers that constitute two different sides: one is the “real world” of the facts, and 

the other is the normative and sheer field of law.  This view – that could be characterized as an 

“invented” ideology following Roy Wagner (1981) – does not provide us the ability to escape 

the frontier of the two sides that eventually conflict with one another. In fact, this ideology hides 

some of the complexity of the real world that do not operates at the level of norms and 

proportionate a sort of “decomplicated justice” (GEERTZ, 1983). The case of Traditional 

Knowledge is one proper example of this frontier that achieved an outstanding light in the field 

of Intellectual Property Rights, because its way of expression, as we shall see, does not fit into 

current legal definitions of patent, property, invention etc.   

But it is not only because of this oppositions that the concept of Traditional Knowledge 

arrived at the legal field. It is necessary to go further and comprehend some interactions that I 

think can be exemplified by one of the first expeditions during the colonization of Spanish 

America, in sixteenth century. This expedition made by Francisco de Orellana went down to 

the Amazon river and something very interesting was described in the reports: “It is these 

Tapajozes people of self-respect, often feared by the surrounding nations, because they use such 

poison in their arrows that only with the one to make blood, they take the life without remedy” 

(CARVAJAL; ROJAS; ACUÑA, 1941). One could think that this little story does not have any 

sort of importance. But taking it as just a factual example, an important product was “invented” 

and revolutionized modern medicine.  

At another place we have analyzed it (AUTOR, DATA) and remarked that although 

the reports were representing the sixteenth century, much can be said about the substance 

referenced as a “poison”. Especially due to the scientific effort to discover the "right" 

composition of that poison, affecting research interests in the late nineteenth century and the 

beginning of the twentieth century. The attention of chemistry and molecular biology have long 

been turned to this strange but common substance, aspiring to achieve something productive 

and marketable. 
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In fact, something marketable was achieved and the certification of the invention came 

through the patent law4. Furthermore, this product involved what we call nowadays Traditional 

Knowledge, and it was the curare complex: a traditional substance related to Amerindians’ 

praxis in the Amazon region known as the province of poisons (CRULS, 1995).  

A category that is certainly imprecise, Traditional Knowledge is a concept that plays 

an important role in the international scenario, as it makes feasible counterhegemonic actions. 

It also put some lights at what Vandana Shiva called the “plunder of knowledge” (SHIVA, 

2001), a certain practice that has been perpetrated by the Western world and its distinguished 

capacity to asserts itself as the center of production of validly knowledge, which I would like 

to designate as conservative science5. 

Even more remarkable is the role played by the concept at the WIPO Development 

Agenda, because it represents "propositions or demands from developing countries to make the 

international intellectual property system work in their interests rather than to coalitions 

involving the interests of the transnational industry based in developed countries" (POLIDO, 

2013, p. 491, translated by the author). Thus, the idea of Traditional Knowledge imposes an 

epistemological limit at the unrestrained advances of Western reasoning and encourage a certain 

flourishment of other forms of knowledge – formerly left at the veil of invisibility or constant 

qualified as a non-trustworthy tradition. 

I called an epistemological limit because our traditional way of thinking and 

conceptualizing the world is not the only one possible, as I tried to infer with the epigraph. But 

if that is not something easy to imagine, I want to express that limit by using an explanation we 

find in Eduardo Viveiros de Castro anthropology, that is: to take the native seriously. That 

means to take the Traditional Knowledge articulated at everyday practices as a form of concept. 

In other words, that implicates the impossibility to reduce it to empirical analysis or anything 

that disregard its abstraction as a representation, full of meaning on the context that it is used. 

With the power of metaphor, Eduardo Viveiros de Castro says:  

To be clear: I am not suggesting that Amerindians “cognize” differently to us, or that 
their “mental” categories are different to those of any other human being. Certainly, 
it is not a matter of imagining them as instantiating some peculiar form of 
neurophysiology that processes difference in a different way. For my own part, I am 

                                                            
4 The product developed was named Intocostrim and patented by Bristol-Myers Squibb Lab.  
5 Boaventura de Sousa Santos has a great amount of work on this issue. See, as an example, SOUSA SANTOS, 
Boaventura. Um discurso sobre as ciências. 3 ed. São Paulo: Editora Cortez, 2003.  
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inclined to think that Ameridians6 think exactly “like us”. But I also think that what 
they think, that is, the concepts that they deploy, the “descriptions” that they produce, 
are very different to our own – and thus that the world described by these concepts is 
very different to our own (VIVEIROS DE CASTRO, 2013, p. 484-485). 

 

Within this framework we can risk setting some characteristic that will constitute a 

normative approach of the concept of Traditional Knowledge. I understand those as forms of 

knowledge associated with traditional people, ranging from indigenous people to forms of 

cultural expression that are linked to a certain ancestry to invent and reinvent itself in direct 

relation to concrete realities of daily lives. Whether through extractive cultivation as the 

coconut-babassu-breakers in Maranhão (PORRO; MENASCHE; NETO, 2014), or through the 

production of remedies and ways of healing of Rio Negro's riverside populations (SANTOS, 

2000), the Traditional Knowledge are forms of knowledge that are constituted differently than 

the western analytic way of formation, transmission and modification of knowledge. 

The formulation and transmission techniques of those kinds of knowledge are not 

based on the ways of reading and writing of the Western tradition, but other activities are 

import, such as swimming, walking, hunting, producing a balaio etc. To express this idea, I 

borrow the words of Ailton Krenak: "I believe that when a culture chooses these activities as 

things that have value in themselves it is excluding from the ‘citizenship’ thousands of people 

for whom the activity of writing and reading has nothing to do with it" (COHN, 2015, p. 86, 

translated by the author).   

There is a relationship with the earth and environment, without which their own ways 

of life would not be possible. Manuela Carneiro da Cunha writes that "what all these people 

have in common is a good environmental record based on low impact techniques and a stake in 

retaining or regaining control of the territory they exploit" (CARNEIRO DA CUNHA; 

ALMEIDA, 1999, p. 317), making clear the cosmological distinction between Traditional 

Knowledge and Western practices.  

This does not mean that Traditional Knowledge is stagnant in time, not even a form of 

knowledge that do not interact with the market, because if that were truth the only remain area 

of study would be Archeology. As an example, we could cite the economy of the remaining 

                                                            
6 Viveiros de Castro is an americanist ethnologist and worked at the Amazon region. He does not analysis the 
concept of Traditional Knowledge itself, but I think that his ideas with Ameridians help us to represent what I am 
calling the epistemological limit at intellectual property rights. 
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Tupinambá people of the south of Bahia7 that created its own association to administrate the 

production in order to have substantial ground to fight for land rights. The resignification of 

common concepts is an ongoing process in cultural theories8, whose best account can be seen 

the following definition: “culture is not a system of beliefs but rather – since it has to be 

something – a set of potential structures of experience capable of supporting traditionally varied 

content and absorbing new ones” (VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 209, translated by the 

author).   

Returning to the concept per se, we can never lose sight that this idea is invented by 

us and used in our legal and social constructions. Perhaps – or most certainly – it does not make 

any sense if we reverse the perspectives. If we could assume the perspective of the other what 

would be left is, I suspect, a denial in the same sense as the following: 

When the writer Daniel Munduruku was asked whether he "as an Indian," etc., he cut 
in the act: "I am not an Indian; I am Munduruku ". But being Munduruku means 
knowing that there are Kayabi, Kayapó, Matis, Guarani, Tupinambá, and that these 
are not Munduruku, but neither are White. Those who invented the "Indians" as a 
generic category were the great specialists in general, the Whites, or on the other, the 
white, colonial, imperial, republican State (VIVEIROS DE CASTRO, 2017, p. 189, 
translated by the author).  

 

Those who invented the concept of Traditional Knowledge, to establish a parallel with 

Geertz, “were connoisseurs of cases in point” (GERTZ, 1983), or the jurists themselves. But 

that does not mean the concept has no importance to traditional people, once they are able to 

rearrange and redefine some Westen perspectives in their own favor9. To go one step further, I 

believe it to be a relational concept that involve (or is capable of) something very similar to that 

relation between "the observer and the observed"  that Roy Wagner (1981) has presented to us, 

that is: when we are inventing the concept we also invent our own perspective, which can create 

a certain level of communication and interaction to the Traditional Knowledge holders without 

othering them. Hence the importance of applying this concept within Intellectual Property as 

the WIPO Development Agenda does, especially when we witness an Intergovernmental 

                                                            
7 This information was passed through an oral communication by Cacique Babau – an indigenous leadership of 
Tupinambá – at the meetings of Traditional Knowledge held by Federal University of Minas Gerais, sept. 2018. 
To an ethnographic work related to Tupinambá of Souh of Bahia see: VIEGAS, Susana de Matos. Terra Calada: 
os Tupinambá na Mata Atlântica do Sul da Bahia. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2008, 344 p. 
8 See WAGNER, Roy. The invention of culture. Chicago: The university of Chicago Press, 1981. See also 
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. Cultura com aspas: e outros ensaios. São Paulo: Cosac Naify, 2009.  
9 An interesting discussion that can illustrate this point can be seen in CONKLIN, Beth a. Body Paint, Feathers, 
and VCRs: aesthetics and authenticity in Amazonian activism. American Ethnologist, n. 4, v. 24, nov. 1997, p. 
711-737. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/646806?seq=1#page_scan_tab_contents. Accessed on: 12 
dez. 2018. 

https://www.jstor.org/stable/646806?seq=1#page_scan_tab_contents.%20Accessed
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Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and 

Folklore (IGC) that discuss the protection of Traditional Knowledge, allowing other 

potentialities on the horizon of Intellectual Property Rights. The Committee aims to achieve a 

treaty of international law that ensures effective protection of Traditional Knowledge, 

traditional cultural expressions and genetic resources 1011. 

As a background there is an attempt to establish a long-standing dialogue in the 

academic field (GOMES, 2010; LACOMINI, 2007): the need to equalize the cornerstone of 

intellectual property (TRIPS Agreement) and the Convention on Biological Diversity (CBD). 

On one side, “the protection and enforcement of intellectual property rights should contribute 

to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of 

technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge […]” 

(Article 7 of TRIPS agreement). On the other side, there is the concern about “[…] the 

conservation of biological diversity, the sustainable use of its components and the fair and 

equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic resources […]” (Article 

1 of CBD). 

Considering that discussion, the conservation of biological diversity is the 

conservation of traditional forms of cultural expression and their knowledge, given the 

interrelation expressed above. Nevertheless, art. 8 J of the CBD further emphasizes that the 

parties should promote the conservation in situ: 

Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate: 

(j) Subject to its national legislation, respect, preserve and maintain knowledge, 
innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional 
lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and 
promote their wider application with the approval and involvement of the holders of 
such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the 
benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices 
(BRASIL, 1998) 

 

Except for the due proportion, what the meetings of IGC committee seeks to achieve 

is this integration, as can be seen in the Draft Legislation 35/0412. In any case, in reaching this 

                                                            
10 See Intergovernmental Committee (IGC) at WIPO. Available at: http://www.wipo.int/tk/en/igc/. 
11 Negotiations are advanced already existing a Introduction to Consolidated Document Relating to Intellectual 
Property and Genetic Resources made by Professor Margo A. Bagley, and brings a draft project. Available at: 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_35/wipo_grtkf_ic_35_ref_presentation_margo_bagley.pd
f.  
12 See Introduction to Consolidated Document Relating to Intellectual Property and Genetic Resources made by 
Professor Margo A. Bagley, and brings a draft project. Available at: 
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objective we will be witnessing nothing more than the implementation of the Development 

Agenda. However, some points must be emphasized in order to make more evident the latent 

meanings of this interrelationship. 

What I see clearly is that there is no impediment to innovation, the contrary: the 

preservation of Traditional Knowledge is an impulse, as it always has been, and we should start 

seeing it also as innovation. Let us not be fooled by the dreadful logic that Western science 

operates, because as Comforto (2004, p. 360) alerts almost half of all plant-based medicinal 

drugs from all over the world have their origins in countries of the South, specifically countries 

rich in biodiversity such as Brazil, India, Ecuador and so on. In addition, 74% (CONFORTO, 

2004, p. 360) of these drugs were discovered through simple research on native popular claims. 

In other words, this means that traditional plant knowledge associated with the biodiversity of 

megadiverse countries is the basis for the production of large and important drugs throughout 

the West.  

Likewise, it seems to me that a certain normativity of the concept of traditional can be 

drawn from the framework set above. This is of highest importance, as has already been pointed 

out, but the conflicts highlighted in the introduction appears.  Associated with the logic of 

development is that of innovation, and, given the importance of traditional forms, protecting it 

is to provide space to other practices to emerge as also innovations and, thus, enlarging legal 

and morally our own approach of what can be called innovation. Then, beyond the 

epistemological limit, we also have a normative one capable of facing the unhindered 

bioprospecting perpetrated nowadays, which sometimes sounds more like a new form of 

biopiracy. In that point, Manuel Soria-Lopez and Israel Fuentes-Paramo explains: 

‘Biopiracy’ is an emergent term used to name illegal or improper appropriation of 
Traditional Knowledge and biological materials. Both of these are typical and 
endemic to specific countries and regions of rural or indigenous cultures mostly 
located in developing countries of the South. […] happens when firms, universities, 
R&D organizations or entrepreneurs mainly from developed countries of the North 
register patents that exploit Traditional Knowledge and biodiversity industrially and 
commercially. Biopiracy is done without the consent, permission and/or benefit 
sharing agreements of the carriers of Traditional Knowledge and guardians of 
biodiversity (SORIA-LOPEZ, 2016, p. 167).  

 

Many of these practices are placed by the logic of Intellectual Property itself, and it is, 

among other reasons, against these predatory practices that I seek to interpretively establish a 

                                                            
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_35/wipo_grtkf_ic_35_ref_presentation_margo_bagley.pd
f.  
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normative limit of the concept of Traditional Knowledge. Adopting some scientific evidence 

confirmed elsewhere (?), the current legal benchmark in intellectual property did not prevent 

biopiracy practices from being executed, which also contributes to the hypothesis of Shiraishi 

Neto and Fernando Dantas (2008): the procedures to access and the current regulation of 

Traditional Knowledge lead to a commodification (Commoditization) of traditional practices 

and knowledge. 

In my view, this is precisely due to the non-confirmation of the epistemological and 

normative limits in the political praxis of WIPO, softening them all the time through actors of 

this predatory scenario, as one can always observe in the practices United States Patent Office 

(USPTO).  

What intrigues us is that this practice is a zero-sum. In perpetrating a biopiracy, a 

plundering of the knowledge-base of these "innovations" is refined and, in the symbolic sense, 

we can say that the traditional forms are totally invisible. Making them invisible opens the door 

for other destructive practices, such as the advance of mining on indigenous protected areas13 

and the displacement of riverside for dam construction14, even if this may be a mere militant 

intuition. 

There is no need much effort to see that in the end we are witnessing an exhaustion of 

the very sources of our modern "innovations", at least in the pharmaceutical and therapeutic 

fields. Hence to think the opposite terms highlighted is, from a perspective of hermeneutic 

anthropology, to rethink them. In any case, to rethink that these oppositions show another 

exhaustion, the one of the old legal categories that are unable to define new perspectives that 

arise from the boundaries imposed by concept of Traditional Knowledge. 

Nonetheless, if the view presented until now could be qualified as positive, in recent 

years there has been a great loss of certain rights achieved through social struggles by traditional 

people. Brazil seems to have left aside the interests that culminated in the Development Agenda, 

                                                            
13 I refer to the emphasis given by the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples on a special mission 
to Brazil. Specifically, to item C of the report. Available  at: http://www.mpf.mp.br/atuacao-
tematica/ccr6/eventos/2017/relatorio-da-onu-sobre-direitos-dos-povos-
indigenas/RELATORIOONU2016_pt.pdf.  Accessed on: 16 aug.  2018. 
14 For exemple :  ROQUETTI, Daniel Rondinelli et al. Deslocamento Populacional Forçado por Grandes Barragens 
e Resiliência Socioecológica: O Caso da Usina Hidrelétrica de Barra Grande No Sul do Brasil. Ambiente e 
Sociedade,v. 20, n. 3, São Paulo, 2017. 

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/eventos/2017/relatorio-da-onu-sobre-direitos-dos-povos-indigenas/RELATORIOONU2016_pt.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/eventos/2017/relatorio-da-onu-sobre-direitos-dos-povos-indigenas/RELATORIOONU2016_pt.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/eventos/2017/relatorio-da-onu-sobre-direitos-dos-povos-indigenas/RELATORIOONU2016_pt.pdf
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especially with regard to the protection of traditional practices and the demand expressed in 

recommendation 18th. 

We are experiencing a stagnation of land demarcation, ethnocentric theses such as the 

"temporal landmark"15, genocide of isolated indigenous people16, the advancement of mining17, 

Brazil’s non-ratification of the Nagoya Protocol18 and the advance of some legal benchmarks 

such as the Biodiversity Law. The latter, very delicate to the traditional people and 

communities, entered the national public sphere after 14 years of Provisional Measure19 

2.186/01. As a result of collective aversions to previous dispositions, the Federal Law 13.123/15 

counted on with an special actor in its drafting that was found worthy of receiving a special 

greeting by the Brazilian former president: "I wanted, when opening this speech, to direct a 

special compliment to a person who fought hard for the approval of this Law, by the sending of 

that Law. I am referring to the president of Febrafarma [FarmaBrazil Group], [Reginaldo] 

Acuri”.20  

Given that the sense of justice is very clear at the norm, it is still valid to point out that 

some scientific investigations are trying to review the legislative process to verify the 

hypotheses that the true social agenda of traditional people was not adopted (AUTOR, DATA). 

Important issues set in the National Congress by the traditional peoples' agenda were not 

institutionalized21. It is enough to observe some very interesting legal categories that were 

                                                            
15 A remarkable analysis of the regression represented by the temporal landmark is made by SOUZA FILHO, 
Carlos Frederico Marés. Marco Temporal e direitos coletivos. In: CARNEIRO DA CUNHA, Manuela, 
BARBOSA, Samuel (org.). Direitos dos povos indígenas em disputa. São Paulo: Editora Unesp, 2018. 
16 See the report of the Socio-environmental Institute. Mehalem, Leandro; Almeida, Robeto. Massacre de índios 
isolados expõe o estrangulamento da Funai. ISA, 14 set. 2017. Available athttps://www.socioambiental.org/pt-
br/noticias-socioambientais/massacre-de-indios-isolados-expoe-o-estrangulamento-da-funai. 
17 I refer to the project know as “Belo Sun”, in an indigenous protected area of Xingu river. See, for exemple: 
BRUM, Eliane. O que o velho Araweté pensa dos brancos enquanto seu mundo é destruído? El país, feb. 6, 2017. 
Available at: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/02/06/opinion/1486385972_496318.html. Accessed on:  16 set. 
2018. 
18See the debate at the Brasilian Lower House. Available at: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=547397. Accessed on: 16 aug. 2018. 
19 At Brazil, like Spain and other countries, the President has the power, given by the Constitution, to establish 
some norms that latter must be approved by the Congress.  
20 Translated by the author from: ROUSEFF, Dilma. Discurso da presidenta. Brasília–DF, 20 mai. 2015. Available 
at: http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/dilma-rousseff/discursos/discursos-da-
presidenta/discurso-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-durante-cerimonia-de-sancao-do-novo-marco-
legal-da-biodiversidade-que-regulamenta-o-acesso-ao-patrimonio-genetico-e-ao-conhecimento-tradicional-
associado-brasilia-df. Access on: 14  aug. 2018. 
21 Letters and requests for veto have been drafted and published in the period of debate by numerous communities 
and traditional peoples. See, for exemplo: Organizações e Movimentos Sociais repudiam projeto de lei que destrói 
biodiversidade nacional. Available at:  https://terradedireitos.org.br/noticias/noticias/organizacoes-e-
movimentos-sociais-repudiam-projeto-de-lei-que-destroi-biodiversidade-nacional/16975.  Access on: 20 jun. 
2018. Furthermore:  Moção de repúdio dos povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e agricultores 
familiares aos setores empresariais envolvidos na elaboração e tramitação do projeto de lei que vende e destrói 

https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/massacre-de-indios-isolados-expoe-o-estrangulamento-da-funai
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/massacre-de-indios-isolados-expoe-o-estrangulamento-da-funai
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=547397
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/dilma-rousseff/discursos/discursos-da-presidenta/discurso-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-durante-cerimonia-de-sancao-do-novo-marco-legal-da-biodiversidade-que-regulamenta-o-acesso-ao-patrimonio-genetico-e-ao-conhecimento-tradicional-associado-brasilia-df
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/dilma-rousseff/discursos/discursos-da-presidenta/discurso-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-durante-cerimonia-de-sancao-do-novo-marco-legal-da-biodiversidade-que-regulamenta-o-acesso-ao-patrimonio-genetico-e-ao-conhecimento-tradicional-associado-brasilia-df
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/dilma-rousseff/discursos/discursos-da-presidenta/discurso-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-durante-cerimonia-de-sancao-do-novo-marco-legal-da-biodiversidade-que-regulamenta-o-acesso-ao-patrimonio-genetico-e-ao-conhecimento-tradicional-associado-brasilia-df
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/dilma-rousseff/discursos/discursos-da-presidenta/discurso-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-durante-cerimonia-de-sancao-do-novo-marco-legal-da-biodiversidade-que-regulamenta-o-acesso-ao-patrimonio-genetico-e-ao-conhecimento-tradicional-associado-brasilia-df
https://terradedireitos.org.br/noticias/noticias/organizacoes-e-movimentos-sociais-repudiam-projeto-de-lei-que-destroi-biodiversidade-nacional/16975
https://terradedireitos.org.br/noticias/noticias/organizacoes-e-movimentos-sociais-repudiam-projeto-de-lei-que-destroi-biodiversidade-nacional/16975
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created by the Law, such as Traditional Knowledge of unidentified origin22 – whose use does 

not require prior consent. Another point that draws attention is the quantum of participation left 

to communities and traditional people in the Genetic Heritage Management Council (CGen), 

which is the "collegiate body of deliberative, normative, advisory and recusal character, 

responsible for coordinating the elaboration and the implementation of policies for the 

management of access to genetic heritage and associated Traditional Knowledge and benefit 

sharing" (BRASIL, 1994, translated by the author). The higher amount of representation that 

traditional people could achieve is 13,3% of the body of CGen.   

Therefore, a paradox emerges but with different regard from those at the binging: there 

is a distancing approach presented at the Development Agenda and the laws promulgated at 

Brazil.  

Certain that the history of the traditional people is marked by struggles and resistance, 

we should be concerned about an institutional context in which the legal forms reinforces the 

boundaries of what is considered valid knowledge without enlarging its own approach. In this 

position, I would like to borrow a passage of Roy Wagner and adjust it to our context: “[A Law] 

which never leaves the boundaries of its own conventions, which disdains to invest its 

imagination in a world of experience, must always remain more an ideology than a science” 

(WAGNER, 1981, p. 13).  

Nevertheless, considering this scenario, it is important to enter the issues of 

international patent law and discuss the questions formulated initially. 

 

3. The limits of Patent Law 

                                                            
a biodiversidade nacional. Available at: https://mobilizacaonacionalindigena.wordpress.com/2015/03/20/mocao-
de-repudio-dos-povos-indigenas-povos-e-comunidades-tradicionais-e-agricultores-familiares-aos-setores-
empresariais-envolvidos-na-elaboracao-e-tramitacao-do-projeto-de-lei-que-vende-e-destroi-a/. Access on: 20 jun. 
2018. 
22 the referring articles are:  
Art. 2o [...] 
III - conhecimento tradicional associado de origem não identificável - conhecimento tradicional associado em que 
não há a possibilidade de vincular a sua origem a, pelo menos, uma população indígena, comunidade tradicional 
ou agricultor tradicional; 
Art. 9o [...] 
§ 2o O acesso a conhecimento tradicional associado de origem não identificável independe de consentimento 
prévio informado. In BRASIL. Congresso Nacional. Decreto n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Diário Oficial 
[da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF. Available 

https://mobilizacaonacionalindigena.wordpress.com/2015/03/20/mocao-de-repudio-dos-povos-indigenas-povos-e-comunidades-tradicionais-e-agricultores-familiares-aos-setores-empresariais-envolvidos-na-elaboracao-e-tramitacao-do-projeto-de-lei-que-vende-e-destroi-a/
https://mobilizacaonacionalindigena.wordpress.com/2015/03/20/mocao-de-repudio-dos-povos-indigenas-povos-e-comunidades-tradicionais-e-agricultores-familiares-aos-setores-empresariais-envolvidos-na-elaboracao-e-tramitacao-do-projeto-de-lei-que-vende-e-destroi-a/
https://mobilizacaonacionalindigena.wordpress.com/2015/03/20/mocao-de-repudio-dos-povos-indigenas-povos-e-comunidades-tradicionais-e-agricultores-familiares-aos-setores-empresariais-envolvidos-na-elaboracao-e-tramitacao-do-projeto-de-lei-que-vende-e-destroi-a/
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If conjecturing an answer to the problems raised above is quite complex – specially 

the dismantling of Traditional Knowledge after year of struggle to achieve its normativity and 

impose the epistemological limit as we called it –, I believe it is only possible if we consider 

the perspective of the traditional peoples, which will enable the resumption of intercultural 

dialogue. However, still remains the challenge to understanding the patent right in this properly 

“frontiered” relationship. If the national and international debate focused heavily on the concept 

of Traditional Knowledge and the possibilities for innovation, I would like to dedicate this 

section to discussion of the semantics of patents and how Traditional Knowledge challenges 

some old categories. 

As varied as the national legislations can be, the central prerequisites to the conception 

of patent monopoly remains the same and are placed by the fulfilment of three characteristics 

presented in article 27 of TRIPS agreement. Those characteristics states that the invention shall 

be new, involve an inventive step and are capable of industrial application. In order to have an 

invention that may be protected by patent rights, it is necessary to fill all the requirements 

cumulatively, which goes through the expert review involved in the analysis of the different 

local offices.  

It is necessary to note that the configuration of patent system, including the fulfillment 

of the prerequisites, take as their founding core the technical element. In other words, the expert 

review of novelty, industrial applicability and inventive step rests on the technical verification 

of the invention, specifically described in the descriptive report. 

The novelty prerequisite is one that evaluates if the technical solution described does 

not exist in the public domain, that is: the novelty is not available in the state of art. In contrast, 

the inventive step observes the invention under the lens of non-obviousness, that is: "which is 

not evident or obvious from the state of art, when ascertained by an expert"(CHAMES, 2005, 

p. 4, translated by the author). Finally, industrial application has a pragmatic character in 

relation to the invention, requiring, in other words, a utility of the invention in an industrial 

chain of production; a certain "susceptibility of use or industrial application" (CARVALHO, 

2009, p. 98, translated by the author). 

This points to a difficult task, since the invention that presents these prerequisites must 

be granted, revealing that grating a patent means only a certification of technical elements, not 

a substantial evaluation through the real meanings of the knowledge presented in the patent 

application. How then can one say that a patent which has as its background Traditional 
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Knowledge, but fulfills the above prerequisites, should not be granted? what are the limits of 

an invention? What does the technical really means as the gravitational core of the patent? 

These problems were, and still are, the crucial points of the conflict between the 

authors23 who defend the impossibility of patenting the Traditional Knowledge (SHIRAISHI 

NETO; DANTAS, 2008) and the authors who defend its possibility (DOWNES , 2000). I think it 

is a conflict or a dispute over the technical elements, precisely because it is what guarantees the 

balanced fulfillment of the prerequisites of an invention. No empirical work really discusses 

this point, which does not mean that the Law is not subject to the modulations of the technical 

or the advances on the technical world. As Supiot warns us, it is a question of "understanding 

that law and technology participate in the same culture and advance at the same pace" (SUPIOT, 

2007, p.140, translated by the author). 

In my view, the technical element of a patent has no value. The value of it derives from 

the meanings we offer to it, therefore: it is not an immanent characteristic, but an attribute that 

the field of Law places. Clearly, it is the development of techniques that offer a transformation 

of Law imbued in a constant relationship of conceptual transformation, for example: one did 

not have to think legally or legislate about conditions related to artificial intelligence before its 

existence. 

I think it is not enough a mere verification24 of prerequisites, because it is incapable of 

understanding the conceptual extensions that may be involved in the invention. "The technical 

object is distinguished from the natural object by the fact that its meaning comes from the man 

who models and uses it" (SUPIOT, 2007, p. 140, translated by the author). This means that we 

must bear in mind our conceptual limitations in characterizing a patent that involves Traditional 

Knowledge, since it is not only our sense expressed but also perspectives that cannot be sharped 

as a simply natural object. To make things clearer, it is not possible, as did Loren Miller, to 

apply for a patent invention on a particular strain of Ayahuasca, arguing that it was possible to 

apply since there were no records in the public domain on such invention (FECTEAU, 2001). 

                                                            
23 Interesting is the debate hold by the EASA (European Association of social Anthropologists) over culture and 
economy, in 1998. See STRATHERN, Marilyn et. al. Exploitable Knowledge belongs to the creator of it: a debate. 
Social Anthropology. v. 6, n. 1, p. 109-126, fev. 1998. Available at: 
<hhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1469-8676.1998.tb00385.x >. Accessed on: 25 out. 2018. 
 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1469-8676.1998.tb00385.x
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I must specify my approach. Unlike an invention of new technologies, the invention 

of Traditional Knowledge is not meaningless in itself. This is exemplified if we take the above 

case and understand that "for hundreds of years, shamans have used ayahuasca to treat 

sicknesses, contact spirits, and foresee the future" (FECTEAU, 2001, p. 69). It is for this 

symbolic dimension that I would like to draw attention, for whatever the uses we may take the 

proposition and application already structured in traditional practices could not simply left 

aside. Otherwise we will be perpetuating the abyssal lines25 in Intellectual Property. That is: a 

perpetuation of a system in which the only view of the world is the ontological reduction 

presented by the West, putting the rest under an invisible vail.  

In this context, I oppose myself to what Nuno Pires affirms: "Patents are neutral 

instruments and serve both industrial policy objectives and ownership of the tangible goods that 

encapsulated inventions" (CARVALHO, 2009, p. 77, translated by the author). I do not believe 

it to be neutral, for behind it lies the classical policy of distinction between the subject and the 

object, which may not be a question of ontological order as it is proposed within the western 

tradition, but it is a cosmological one. It is to understand beyond these concepts that 

contemporary philosophy cannot overcome and comprehend that within the traditional there is 

a multiplicity of perspectives intrinsic to the real that breaks with the cosmic solipsism, fiercely 

committed to encapsulate the potentialities in normative contours of easy handling.  

Reducing Traditional Knowledge to the descriptive field of a report can corroborate to 

parameters that make no sense if we reverse the points of view.  What we are really doing when 

grating a patent related to Traditional Knowledge is objectification, which means the 

certification of what is valid and what is not through the technical verification of novelty, 

inventive step and industrial applicability. The work of Noemi Miyasaka Porro et al. related to 

coconut-babassu-breakers in the state of Maranhão shows quite clear what I intended to express:  

However, the dissociation between Traditional Knowledge and the groups' ways of 
doing, creating and living violates the collective rights of coconut breakers, since for 
them there is no separation between subject and object, in the case of nature, 
represented by the palm mother. On the other hand, environmental policymakers, 
conditioned by international conventions and protocols, have been thinking and 
constructing nature away from the subject and as an appropriate resource through the 
market (PORRO; MENASCHE; NETO, 2014, p. 279, translated by the author).  

 

                                                            
25 The theorical perspective is created by SOUSA SANTOS, Boaventura. Para além do pensamento abissal: das 
linhas globais a uma ecologia dos saberes. Novos Estudos, n. 79, nov. 2007.  



Notes on the concept of Traditional Knowledge and its relation to Intellectual Property Rights  
E-ISSN: 2316-8080 

236 
 

PIDCC, Aracaju/Se, Ano VIII, Volume 13 nº 01, p.220 a 239 Fev/2019 | www.pidcc.com.br 

Therefore, I believe that there is no justification for applying a patent on Traditional 

Knowledge, precisely because they are knowledge of another order, pointing more to the need 

to rethink the essential points that characterize conservative science that I referred to.  

On the other hand, the perspective presented has nothing to do with the impediments 

to the development of scientific field 26. The proposal here is different, as it attacks directly the 

outlines of property – shown by a cosmological opposition – and seeks recognition of traditional 

practices, not only in the legal fields but essentially in a moral range. The question that normally 

rises in this moment is: what can we do? I do not have an answer to that question and I do not 

believe that we should have, because that would be the reproduction of only one saying about 

how the others should be treated into legal categories. Meanwhile we witness a deliberate 

extension of patent rights, as well as intellectual property as a whole, into previously unseen 

fields, what constitute part of the juridicization: referring to the extension of law and its legal 

processes to a growing number of economic and social life (VILLAS BÔAS FILHO, 2015). 

After all, before even thinking about compensation and accountability regimes – which 

to a certain extent is represented by the influential ABS regime in the Convention on Biological 

Diversity, the Nagoya Protocol and the Law number 13.123/15 –  one have to wage a debate 

on the frontiers of our westernized knowledge and how we are unable to comprehend what 

transcends our everyday legalism, and much more is needed than merely verification of the 

language presented by the questions of inventive step, industrial applicability and novelty. 

4. Conclusion  

Returning to the debate on intellectual property and patent law and their relationship 

to Traditional Knowledge, the conclusion possible is that traditional patent law promotes a 

legitimating of just one sort of “science”, and that is the one in advantage with the technical 

element present in legal categories. In this way, the sense of protection through a patent does 

not interfere in the plunder of knowledge. To be sure, if there is a dismantling of the concept of 

traditional through preexisting legal categories, what would rest is an empty concept without 

any capacity to change the ongoing process of biopiracy. Reducing traditional practice to 

industrial applicability, inventive step, and novelty is too easy – and politically iniquitous.  

                                                            
26 Not to mention that there is no link between the patent institute and the scientific advance, as the works of Petra 
Moser reveal. See MOSER, Petra. How Do Patent Laws Influence Innovation? Evidence from Nineteenth-Century 
World's Fairs. The American Economic Review, v. 95, n. 4, 2005, p. 1214-1236. 
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Thus, to strengthen the concept is to promote recognition in the legal sphere of social 

struggles perpetrated by traditional peoples and communities. The institutionalization of the 

concept was the institutionalization of certain recognition, allowing the establishment of 

epistemological and normative boundaries to the predatory advances on Traditional 

Knowledge. In extent, this contributes to the scientific advance, since it is extrapolated to zero-

sum. But adopting simply technical verification in patents related to Traditional knowledge is 

the same that telling us that all the WIPO Development Agenda effort does not have any impact 

in the subject matter.  

As we tried to demonstrate, there are immanent contradictions in patent law that would 

not mean anything if they could reverse the perspective, that is, the perspective of traditional 

peoples and communities. We should discuss and rethink our model and dare to ask ourselves 

a little more, that is, what would become of us classifiers if we are one day the classified? To 

end with the conceptual paradigm that sustains us: " We need, in the end, something rather more 

than local knowledge. We need a way of turning its varieties into commentaries one upon 

another, the one lighting what the other darkens" (GEERTZ, 1983, p. 233).  
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RESUMO 

 
À revelia da disponibilidade de recursos materiais e humanos sob a averiguação prévia 
orçamentária, o poder judiciário, de há muito no Brasil, vem arrogando uma legitimidade 
constitucional para o controle e intervenção nas políticas públicas nos casos em que 
considera o governo omisso à concretização da saúde para o fornecimento de 
medicamentos não distribuídos por meio do SUS. Desse modo, o fenômeno da 
judicialização de medicamentos, cada vez mais fortalecido na interpretação da 
fundamentalidade da saúde por efeito imediato, se opera em números já contundentes de 
ações judiciais no país, camuflando um êxito no domínio da proteção à saúde. Tal, reflete 
a ineficiência de políticas públicas confiadas ao Poder Legislativo e Executivo brasileiro, 
o que pode ser observado com mais clareza quando na análise interdisciplinar do 
fenômeno da judicialização com o estudo de outros subsistemas. Dentre este feixe de 
subsistemas, objetiva-se, pois, analisar que embora o monopólio temporário de patentes 

                                                            
1 Mestre em Direito Constitucional (2018) pela Universidade de Coimbra (UC), Portugal. Investigadora em 
Direito Civil (2018) na Universidade de Sevilla (US), Espanha. Investigadora visitante no Mestrado em 
Análises Econômicas e Políticas Públicas (2017/2018) pela Universidade de Salamanca (USAL), Espanha. 
Pós-Graduanda em Direito Público, Direito do Trabalho e Direito Previdenciário (2014) pela Universidade 
Estácio de Sá (FIC) – Ceará - Brasil. Advogada inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil (2011). 
Bacharela em Direito (2010) pela Universidade Estácio de Sá (FIC), Brasil │rafaelladias.adv@gmail.com. 
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tenha guarida constitucional e a propriedade intelectual constitua incentivo ao 
investimento e inovação de medicamentos, a extensão do prazo de validade de patentes, 
consagrada no ordenamento jurídico brasileiro, impede a entrada de genéricos no 
mercado de medicamentos que já deveriam estar sob o domínio público, contribui com o 
avolumar jurisprudencial por força da então judicialização de medicamentos: um entrave 
para o poder judiciário brasileiro, um desequilíbrio nas contas públicas, na medida em 
que se reveste de modelo paliativo que desvia forçosamente verbas não negligenciáveis 
universalizadas na dotação orçamentária para atender imposições concretas.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Judicialização de Medicamentos. Propriedade Intelectual. 
Extensão de patentes farmacêuticas. 
 

ABSTRACT 

 
In spite of the availability of material and human resources under previous budgetary 
research, the judiciary, long in Brazil, has arrogated a constitutional legitimacy to control 
and intervene in public policies in cases in which it considers the government to fail to 
achieve health for the supply of medicines not distributed through SUS. In this way, the 
phenomenon of the judicialization of medicines, increasingly strengthened in the 
interpretation of the fundamentality of health by immediate effect, operates in already 
strong numbers of lawsuits in the country, camouflaging a success in the field of health 
protection. This reflects the inefficiency of public policies entrusted to the Brazilian 
Legislative and Executive Power, which can be observed more clearly when in the 
interdisciplinary analysis of the phenomenon of judicialization with the study of other 
subsystems. The aim of this subsystem is to analyze that although the temporary 
monopoly of patents has a constitutional guarantee and intellectual property constitutes 
an incentive for the investment and innovation of drugs, the extension of the period of 
validity of patents, enshrined in the Brazilian legal system , prevents the entry of generics 
in the market of medicines that should already be in the public domain, contributes to the 
increase of jurisprudence due to the then judicialization of medicines: an obstacle to the 
Brazilian judiciary, an imbalance in public accounts, to the extent that is a palliative 
model that forcibly diverts non-negligible universalized funds from the budget to meet 
specific demands. 
 
KEYWORDS: Judicialization of Medications. Intellectual property. Extension of 
pharmaceutical patents. 
 

 
RESUMEN 

 
En cuanto a la disponibilidad de recursos materiales y humanos bajo la investigación 
previa presupuestaria, el poder judicial, desde hace mucho en Brasil, viene arrogando una 
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legitimidad constitucional para el control e intervención en las políticas públicas en los 
casos en que considera al gobierno omiso a la concreción de la salud para el suministro 
de medicamentos no distribuidos por medio del SUS. De este modo, el fenómeno de la 
judicialización de medicamentos, cada vez más fortalecido en la interpretación de la 
fundamentalidad de la salud por efecto inmediato, se opera en números ya contundentes 
de acciones judiciales en el país, camuflando un éxito en el dominio de la protección a la 
salud. Tal, refleja la ineficiencia de políticas públicas confiadas al Poder Legislativo y 
Ejecutivo brasileño, lo que puede ser observado con más claridad cuando en el análisis 
interdisciplinario del fenómeno de la judicialización con el estudio de otros subsistemas. 
En el presente trabajo se analizan los resultados obtenidos en el análisis de los resultados 
obtenidos en el análisis de los resultados obtenidos, , impide la entrada de genéricos en el 
mercado de medicamentos que ya deberían estar bajo el dominio público, contribuye con 
el avolumar jurisprudencial en virtud de la entonces judicialización de medicamentos: un 
obstáculo para el poder judicial brasileño, un desequilibrio en las cuentas públicas, en la 
medida en que se reviste de modelo paliativo que desvía forzosamente fondos no 
despreciables universalizados en la dotación presupuestaria para atender imposiciones 
concretas. 
 
PALABRAS CLAVE: Judicialización de Medicamentos. Propiedad intelectual. 
Extensión de patentes farmacéuticas. 
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1. INTRODUÇÃO 

A realidade brasileira de acesso à medicamentos não listados pelo SUS, os quais 

são comumentes perseguidos através de ações judiciais no desiderato do direito 

fundamental à saúde, tem, há muito, estado no centro de conflitos sociais que se 

manifestam num mundo marcado por colisões de valores de direitos humanos 

fundamentais.  

Uma das causas está na problemática da extensão do prazo de validade de patentes 

de medicamentos de referência diante de medicamentos genéricos, onde defrontam-se 

duas dimensões essenciais do direito à saúde. Uma que se destaca pela inovação e 

desenvolvimento de medicamentos pioneiros, cujo objetivo é a descoberta de entidades 

químicas para suprir as carências e emergências sanitárias a nível global, com o 

monopólio temporário de patentes, ao passo que a outra privilegia a acessibilidade a 

medicamentos mais baratos, sobretudo a países em desenvolvimento que possuem pouca 

ou nenhuma estrutura de investigação tecnológica farmacêutica. 

Com a adoção da Lei de propriedade industrial 9.276/1996 brasileira que veio na 

sequência da incorporação do Acordo TRIPS, o monopólio desmesurado, fruto da 

extensão do prazo de validade de patentes contida nessa lei, alimenta a leniência da 

administração pública que por sua vez vem incorrendo em atrasos excessivos na análise 

de concessão das patentes farmacêutica, resultando no conhecido fenômeno do backlog 

de patentes. O backlog de patentes acrescido à extensão do prazo contido no regime de 

propriedade industrial brasileiro são fatores que estão sobrecarregando os cofres públicos 

com o pagamento vultoso de medicamentos que já deveriam estar sob o domínio público.  

Consequentemente, o alto custo de alguns medicamentos, sobretudo para 

tratamentos oncológicos não fornecidos pelo SUS, contribui para a inacessibilidade de 

seu consumo pela população, o que acaba por ser motor propulsor ao fenômeno da 

judicialização de medicamentos no Brasil.  Ou seja, a jurisprudência dos tribunais 

superiores, máxime o Supremo Tribunal Federal (STF), tem trabalhado, diga-se de 
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passagem, com uma margem de grande proatividade em resposta a patologias verificadas 

no próprio setor da saúde enquanto reflexo da ineficiência legiferante e de subsistemas, 

no que toca o acesso a medicamentos.  

Dentre este feixe de subsistemas, objetiva-se, pois, analisar que embora o 

monopólio temporário de patentes tenha guarida constitucional e a propriedade intelectual 

constitua incentivo ao investimento e inovação, a perenização legal de patentes 

consagrada no ordenamento jurídico brasileiro impede a entrada de genéricos no mercado 

de medicamentos que já deveriam estar sob o domínio público, contribui com o avolumar 

jurisprudencial por força da então judicialização de medicamentos: um entrave para o 

poder judiciário brasileiro, um desequilíbrio nas contas públicas, na medida em que se 

reveste de modelo paliativo que desvia forçosamente verbas não negligenciáveis para 

atender imposições concretas.  

 

2.      JUDICIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS NO BRASIL  

 

O termo “judicialização” vem estendendo sua capacidade normativa, na medida em 

que o judiciário se mune de meios e modos para o exercício de intervenção em questões 

de larga repercussão política ou social que não estão sendo decididas pelas instâncias 

políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo. “Examina-se o 

diagnóstico sobre os inéditos papeis exercidos pelo Judiciário nas sociedades 

contemporâneas. Sublinhou-se, então, o amplo consenso quanto à configuração de um 

novo panorama mundial, caracterizado pela incapacidade de o Executivo e o Legislativo 

fornecerem respostas efetivas à exploração das demandas sociais por justiça”. (VIANNA, 

CARVALHO, MELO, BURGOS, 1999, p. 149). 

Um aspecto que fortalece o fenômeno “do gigantismo do Poder Judiciário” 2, no 

levante ao direito à saúde, é a aplicabilidade por parte dos tribunais do art. 6°, conferindo 

também o efeito imediato à saúde, enquanto direito fundamental na interpretação conjunta 

do Art. 196, todos da Constituição Federal Brasileira3. Diferentemente do que ocorre no 

                                                            
2 Expressão do autor JURGEN HABERMANS, que sustenta a tese procedimentalista e critica veementemente 
a invasão da política e da sociedade pelo Direito, surgidas no pós-guerra. Para maiores elucubrações, Cf. 
HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia – entre facticidade e validade. vol. I. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 2003, p. 297-298. 
3 Os direitos sociais foram recepcionados na Constituição da República Federativa do Brasil (CFB) de 1988, 
mais precisamente no Título II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais), especificados no art. 6° (Dos 
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direito português4, não é novidade que o Brasil adotou, em posição majoritária, a tese da 

“indivisibilidade” de regime dos direitos fundamentais, sendo essa posição sustentada 

pelos tribunais, como pode ser observado através de uma gama de arestos, especialmente 

do STF5. Para essa quase unânime corrente, todos os direitos fundamentais, incluindo os 

direitos sociais, possuem a mesma relevância jurídica, pois todos foram recepcionados 

pela Constituição, se baseiam na dignidade da pessoa humana e estão subordinados ao 

mesmo regime jurídico, previsto no (art. 5°, §1°)6 da CFB, que lhes confere, sem exceção, 

a aplicabilidade imediata7. 

Todavia, essa posição, que tem como defensores, entre tantos outros, SARLET 

(2008)8 e MORAES (2017)9, tem vindo ultimamente a ser mais moderada, através de um 

recuo de alguns dos seus expoentes, que nos convidam a refletir sobre a vigência social 

do direito à saúde na problemática dos “custos do direito” traduzido pela conhecida noção 

                                                            
Direitos Sociais), ainda que não de forma exaustiva, com a seguinte redação: “[s]ão direitos sociais a 
educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 
Cf BRASIL, Constituição da República Brasileira de 1988. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm Acesso em 02 de abril de 
2018. 
4 Para a doutrina majoritária portuguesa, os direitos sociais são direitos de natureza positiva, sem densidade 
suficientemente bastante para alcançar o nível de determinabilidade necessária para fruírem do regime dos 
direitos, liberdades e garantias. Contundo, não se descarta o reconhecimento à força jurídica em referência 
imediata à dignidade da pessoa humana. Cf. CANOTILHO, Gomes J.J, Para uma Revisão da Dogmática da 
Jusfundamentalidade, in “Estudos em Homenagem a Antonio Barbosa de Melo”, Coimbra, Almedina, 
2013, p. 533-554, em especial, p. 539-541. Há também a corrente minoritária da doutrina portuguesa da 
dualidade de regimes constitucionais dos direitos fundamentais, em que seu lídimo defensor é NOVAIS, 
Jorge Reis, Direitos Sociais – Teoria Jurídica dos Direitos Sociais Enquanto Direitos Fundamentais, 
Coimbra, Wolters Kluwe/Coimbra Editora, 2010, p. 36-86 e 251-331.  
5 STF, dentre muitos, Cf. RE 668.722 AgR, rel. min. Dias Toffoli, j. 27-8-2013, 1ª T, DJE de 25-10-2013; 
AI 734.487 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 3-8-2010, 2ª T, DJE de 20-8-2010.  
6 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes: [...] §1ª As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 
têm aplicação imediata”. Vide supra nota 82.  
7 Neste plano, a experiência sul-africana colocou sob a alçada do Tribunal Constitucional a reivindicação 
dos direitos de subsistência dos excluídos, como grupo, o que foi possível porque a Constituição sul-
africana consagra os direitos sociais e dá aos juízes, aí, poder idêntico aos que lhes confere quanto à 
proteção dos direitos, liberdades e garantias. Cf. a propósito, BILCHITZ, David - Poverty and Fundamental 
Rights, New York, 2007, pág 133 e segs. 
8 Para maiores desenvolvimentos sobre o tema, cf. SARLET, Ingo Wolfgang - Os Direitos Sociais como 
Direitos Fundamentais: contributo para um balanço aos vinte anos da Constituição Federal de 1988 – 
Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica. 20 Anos de Constitucionalismo Democrático – E Agora? 
Porto Alegre-Belo Horizonte, 2008, p. 163- 206. 
9 Em uma definição apertada sobre Direitos Fundamentais Sociais “Direitos sociais são direitos 
fundamentais do homem, caracterizando-se como verdadeiras liberdades positivas, de observância 
obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria de condições de vida aos 
hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do 
Estado democrático, pelo art. 01. °, IV, da Constituição Federal”. MORAES, Alexandre de – Direito 
Constitucional, 33ª ed., São Paulo, Atlas, 2017. p. 154.    

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=4758737
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=613652
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da “reserva do possível”, a qual tem sido recorrentemente suscitada como limite fático ao 

controle jurisdicional e na análise do art. 5°, § 1°, da Constituição, que deve ser 

interpretado como contendo um “critério de otimização”10. Tais aspectos são importantes 

no atual painel da fundamentalidade do direito social brasileiro, essencialmente quanto 

ao direito à saúde. 

 

2.1 Controle jurisdicional e a judicialização de medicamentos  

 

Quando tratamos do direito à saúde e acesso a medicamentos, enquanto realização 

positiva e essencial no plano das obrigações políticas ou morais que impendem sobre os 

Estados, imediatamente reconduzimos essa questão com o envolvimento e mobilização 

de recursos financeiros do Estado, que contemple, entre outros, o acesso a serviços 

públicos de saúde e a medicamentos distribuídos pelo governo. No fundo, está em causa 

prestações fáticas para garantia de acesso individual a bens sociais que o particular 

poderia adquirir ele mesmo, caso dispusesse dos recursos financeiros suficientes e 

houvesse disponibilidade no mercado para tanto.  

Vinculada a tal característica, repousa a já conhecida problemática da efetiva 

disponibilidade do seu objeto, isto é, se o Estado se encontra em condições de dispor da 

prestação e por isso mesmo que a efetividade, quanto ao direito à saúde, é dependente da 

real existência dos meios para cumprir com a obrigação demandada11. De há muito se 

asseverou que o Estado dispõe apenas de capacidade limitada de dispor sobre o objeto 

das prestações reconhecidas pelas normas que definem os direitos sociais12, de modo que 

a própria limitação dos recursos constitui um limite fático à prestação desses direitos.  

                                                            
10 Para uma análise sobre reconceitualização dos direitos sociais na doutrina brasileira, cf. MORAIS, Carlos 
Blanco de Morais – Curso de Direito Constitucional, Teoria da Constituição em Tempo de Crise do Estado 
Social, Tomo II, Vol. 2, Coimbra, Coimbra Editora, 2011, p. 555-562. 
11 Assim, entre nós, MENDES, Gilmar Ferreira. A Doutrina Constitucional e o Controle de 
Constitucionalidade como Garantia da Cidadania – Necessidade de Desenvolvimento de Novas Técnicas 
de Decisão: Possibilidade da Declaração de Inconstitucionalidade sem a Pronuncia de Nulidade no 
Direito Brasileiro. In: Caderno de Direito Tributário e Finanças Públicas, nº. 3. 1993, p. 28, ressaltando 
que a efetividade dos direitos sociais se encontra na dependência da atual disponibilidade de recursos por 
parte do destinatário da pretensão. Também KRELL, Andreas. Controle judicial dos serviços públicos 
básicos na base dos direitos fundamentais sociais. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). A Constituição 
Concretizada – Construindo pontes para o público e o privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, 
p. 40 e ss., em importante ensaio sobre o tema, acata a dependência dos direitos sociais prestacionais à 
existência de recursos para sua efetivação, sem, contudo, negar-lhes eficácia e efetividade. 
12 Cf. BRUNNER, Georg. Die Problematik der sozialen Grundrechte. In: Rechtund Staar Nr. 404-405, J. C. 
B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingen, 1971. p. 16. 
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Dito isto, a reserva do possível13, também chamada de “cláusula da reserva do 

possível”, se consolidou no Brasil como uma teoria que encerra uma noção artificial14 

que exige um mínimo de coerência entre a realidade e ordenação normativa, a qual 

abrangeria além da efetiva disponibilidade fática dos recursos para a efetivação de direitos 

fundamentais, como o direito à saúde, outras dimensões tais quais a disponibilidade 

jurídica dos recursos materiais e humanos, bem como na perspectiva do eventual titular 

de um direito a prestações sociais, a ponderação entre proporcionalidade, exigibilidade e 

razoabilidade15. 

Com efeito, a cláusula de reserva entende que o Judiciário não tem o condão de 

obrigar o Poder Público a se auto-onerar de forma desmedida para dispor daquilo, que em 

tese não possui. Todavia, de revés há uma grande relativização nessa abordagem, haja 

vista que a alegação da insuficiência por parte do Estado não pode abrigar-se somente na 

                                                            
13 A teoria da reserva do possível como limite à intervenção judicial surgiu através do paradigmático caso 
numerus clausus, na Alemanha dos anos 70, versando sobre direito ao ensino superior, em razão de 
demanda judicial proposta por estudantes que não haviam sido admitidos em escolas de medicina das 
cidades de Hamburgo e Munique em razão de política pública implementada que visava a limitação do 
número de vagas em cursos superiores. A jurisprudência firmada pela Corte Constitucional Federal Alemã 
resolveu com seguinte veredicto: entendeu que o direito a uma prestação positiva (no caso o aumento do 
número de vagas em cursos superiores, pois a Lei Federal Alemã assegurava o direito de escolha da 
profissão) encontra-se sujeito a uma reserva do possível, ou seja, daquilo que o indivíduo pode esperar de 
maneira racional da sociedade. Outrossim, firmou-se entendimento de que a prestação reclamada deve 
corresponder ao que o indivíduo pode razoavelmente exigir da sociedade, mesmo dispondo o Estado dos 
recursos e tendo o poder de disposição, não se pode falar em uma obrigação de prestar algo que não se 
mantenha nos limites do razoável. Cf. Tribunal Constitucional Federal Alemão 
(Bundesverfassungsgericht), proferida em 18 de julho de 1972, no caso “numerus clausus” (BVerfGE 
33, 303).  
14 Como assevera Ana Carolina Lopes Olsen, a reserva do possível é uma noção artificial, fruto da 
construção humana, uma vez que não há como satisfazer simultaneamente em níveis ótimos todas as 
necessidades e desejos (cujos estímulos de “necessidade” são, inclusive, estudos sobre a publicidade) e que, 
portanto para a realidade exige-se um mínimo de coerência entre a realidade e a ordenação normativa, 
objeto de regulação jurídica. Cf. OLSEN, Ana Carolina Lopes. Direitos fundamentais sociais: efetividade 
frente a reserva do possível. Curitiba: Juruá, 2008.  
15 Cf. SARLET, Ingo Wolgang e SAAVEDRA, Giovani Agostini – Judicialização, Reserva do Possível e 
Compliance na Área da Saúde -, R. Dir. Gar. Fund, Vitória, v. 18, n.1, 2017, p. 257-282. 
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retórica do “obstáculo artificial” ou seja, a reserva do possível também não deve 

constituir-se em um dever-ser de um argumento que se apresenta como obstáculo à 

concretização do direito à saúde16.  

Nesse sentido, Ávila (2013) afirma que o Poder Judiciário pode investir-se de 

proatividade, no que diz respeito à efetividade de políticas públicas, quando não há 

comprovação de déficit de recursos financeiros por parte do governo: “As questões de 

políticas públicas podem ser levadas ao conhecimento do Poder Judiciário. Assim, este 

tomando uma atitude ativista decide pela efetividade do direto constitucionalmente 

garantido, papel que lhe é próprio, afastando o argumento da “cláusula da reserva do 

possível” quando não devidamente comprovada à insuficiência de recursos financeiros’. 

(ÁVILA, 2013, p. 11). 

De maneira mais moderada, há de se considerar que a disponibilidade jurídica dos 

recursos materiais e humanos é uma incumbência do Estado, mediante a elaboração de 

orçamento público previsto no art. 165 e ss da CFB, averiguação da distribuição de 

receitas e competências tributárias, orçamentárias, legislativas e administrativas, entre 

outras17. No que toca a garantia da saúde pelo Estado, a própria Constituição estabelece 

em seu (§ 1°, do art. 198) que: “[o] sistema único de saúde será financiado, nos termos 

do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes”. 

 Mesmo assim, o controle jurisdicional brasileiro não tem sido efetivamente 

aplicado. O que vimos na realidade é “uma tendência generalizada de juízes para, mesmo 

na ausência da correspondente dotação orçamental e de compreensão suficiente da 

formatação constitucional e legal do SUS, se considerarem legitimados a impor 

coativamente à administração e ao legislador que aprova o orçamento a concessão 

individual de prestações baseadas na titularidade de direitos sociais18” (como o direito à 

saúde) sob os auspícios do art. 6° combinado com art. 196, todos da CFB.  

                                                            
16 A este propósito, cf. a ADPF 45/DF e Informativo/STF n° 345/2004, em que a despeito de “obstáculos 
artificiais” impostos pelo Poder Público à efetividade do direito à saúde: “Não se mostrará lícito, contudo, 
ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele – a partir de indevida manipulação 
de sua atividade financeira e/ou político- -administrativa – o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de 
fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, 
de condições materiais mínimas de existência”. 
17 Cf. SARLET, Ingo Wolgang et. al., op. cit. p. 261. 
18 Cf. NOVAIS, Jorge Reis, op. cit. 33 ss.  
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Questões como essas ocorrem também em países subdesenvolvidos como África 

do Sul19. Com menos intensidade na Europa, verifica-se, por exemplo, que no regime 

anglo-saxônico a Court of Appel já havia analisado problemas como o dever de 

responder/justificar que as autoridades médicas devem apresentar no caso de recusa de 

tratamento com base em insuficiências orçamentais20. Por sua vez, no Canadá, a Supreme 

Court já tinha tido a oportunidade de considerar inconstitucional a ausência de prestação 

de serviços de intérprete a um doente surdo-mudo, considerando que o fundamento para 

a falta de recursos financeiros não era acatável para motivar a sua omissão21.    

Então, na lógica interpretativa, os magistrados arrogam-se, quase sempre, na 

aplicação imediata do direito à saúde, através da eficácia irradiante dos direitos 

fundamentais22, sobretudo para a proteção de um “mínimo existencial”, segundo o qual 

o direito à saúde e medicamentos (como direito positivo) estariam numa umbilical relação 

ao núcleo essencial que seria sempre e imediatamente tutelável, entre eles: o direito à 

vida e a dignidade da pessoa humana23.   

Entretanto, consideramos esse modelo um paliativo social, na medida em que 

quando se aloca uma verba para casos concretos de fornecimento de medicamentos, há 

um desvio forçado e não previsto na dotação orçamentária constitucional, o que acaba 

desregulando todo o sistema sem que a proatividade do judiciário seja a solução mais 

eficaz, muito menos a mais econômica, para o acesso a medicamentos não distribuidos 

pelo SUS.  

 

2.2 Efeitos da judicialização de medicamentos no Brasil 

 

Preocupada com o desalinhamento nas políticas públicas da saúde interna dos 

países, a ONU, em 2014, apresentou algumas orientações sobre universal health coverage 

                                                            
19 Ver Minister of Health and Others v Treatment Action Campaign and Others (No 2) (CCT8/02) [2002] 
ZACC 15; 2002 (5) SA 721; 2002 (10) BCLR 1033 (5 July 2002). No caso, o Tribunal Constitucional, em 
2002, julgou inconstitucionais as medidas do governo em matéria de prevenção e tratamento da transmissão 
do HIV entre mães e filhos, em razão de não haver um investimento em certos medicamentos.  
20 R v Cambridge Health Authority, ex parte B [1995] 2 All ER 129.  
21 Eldridge v. British Columbia (Attorney General) [1997] 3 S.C.R. 624.  
22 Na lição de ALEXY, os direitos fundamentais “fornecem impulsos e diretrizes para a aplicação e 
interpretação do direito infraconstitucional. Cf. ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. 
Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 524-542. 
23 Para a doutrina portuguesa de VIEIRA DE ANDRADE, embora os direitos sociais não integrem o regime 
jurídico dos direitos fundamentais de liberdades e garantias, dispõem de um “conteúdo nuclear, onde há de 
reconhecer-se uma especial força jurídica, pela sua referência imediata à dignidade da pessoa humana, 
fundamento de todo catálogo dos direitos fundamentais”, cf. VIEIRA DE ANDRADE, J.C. op., cit. 359-391. 
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(cobertura universal de saúde), através do Final Report of The WHO Consultative Group 

on Equity and Universal Health Coverage (Relatório final do Grupo Consultivo sobre 

Equidade e Cobertura Universal de Saúde da OMS) 24. São três, a saber: “Distribuição 

justa, custo-efetividade e contribuição-justa. Respectivamente, a cobertura e utilização de 

serviços devem basear-se na necessidade e a prioridade deve ser dada às políticas que 

beneficiam os grupos menos favorecidos; prioridade deve ser dada às políticas mais 

custo-efetivas e as contribuições para o sistema de saúde devem basear-se na capacidade 

de pagamento e não de necessidade”.    

Ainda assim, verifica-se um avolumar significativo de ações judiciais no Brasil, 

movimentadas principalmente por pessoas de posses financeiras com solicitações de 

medicamentos de alto custo. Há um grau demasiado de ativismo judicial, que sobrepuja 

a esfera normativo-constitucional no que toca o dever do Estado à garantia da saúde 

através de políticas públicas, ficando ao talante do judiciário o desvio forçado de verbas 

não negligenciáveis para atender as imposições concretas, sob o alvitre uso da 

fundamentalidade do direito à saúde em detrimento ao ajuste financeiro do Estado para 

tal finalidade, através de uma “tragic choice”25 (escolhas trágicas) entre normas 

Constitucionais, especialmente, entre o art. 5° e o direito à vida como núcleo essencial ao 

direito à saúde (art. 6°) e as normas programáticas do direito à saúde do art. 196 e ss, 

todos da Constituição26.   

Tais ações judiciais contundentes, no caso brasileiro, já são um “camuflado” 

sucesso no domínio da proteção à saúde. Logo, representam um peso considerável no 

                                                            
24 WHO, (2014), Making fair choices on the path to universal health coverage. Final report of the WHO 
Consultative Group on Equity and Universal Health Coverage. Disponível em 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112671/9789241507158_eng.pdf?sequence=1 Acesso em 
03 de abril de 2018.   
25 Para maiores desenvolvimentos sobre, Cf. CALABRESI, Guido e BOBITTI, Philiph - Tragic Choices, W. 
W. Norton & Company, Nova York, 1978.  
26 O STF já decidiu claramente que defrontados os direitos fundamentais e os limites aplicáveis pelo Estado 
quanto às normas programáticas, opta pela fundamentalidade sem maiores ilações sobre: “Tal como pude 
enfatizar em decisão por mim proferida no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, em 
contexto assemelhado ao da presente causa (Pet 1.246/SC), entre proteger a inviolabilidade do direito à 
vida e à saúde – que se qualifica como direito subjetivo inalienável a todos assegurado pela própria 
Constituição da República (art. 5º, “caput”, e art. 196) – ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 
fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo, uma vez configurado esse dilema, 
que razões de ordem ético-jurídica impõem, ao julgador, uma só e possível opção: aquela que privilegia o 
respeito indeclinável à vida e à saúde humanas”. Cf. STF. STA 223 AgR / PE. Relator Min. Celso de 
Mello. 14/04/2008. Disponível em 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630062 Acesso em 04 de jan. de 
2018.  

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112671/9789241507158_eng.pdf?sequence=1
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630062


RAFAELLA DIAS GONÇALVES  
251 

 

PIDCC, Aracaju/Se, Ano VIII, Volume 13 nº 01, p.240 a 276 Fev/2019 | www.pidcc.com.br 

conjunto de verbas disponíveis para o setor, levando o objetivo político das decisões 

favoráveis a um efeito invariavelmente proporcional ou maior de retrocesso nas políticas 

públicas de saúde, principalmente no que tange o acesso a medicamentos. Estudos 

apontam que a “judicialização” da saúde, notadamente no que diz respeito os 

medicamentos e a sua distribuição por efeito de decisão judicial, já representava antes 

mesmo de 2012, 4% do orçamento anual do Ministério da Saúde27. Em cifras, foram 

destinados pela União R$ 4,5 bilhões, no interregno de sete anos, para atender a 

determinações judiciais de compra de medicamentos, além de depósitos judiciais. Um 

aumento de 1.010%, entre 2010 e 2016. Somente em 2017, até o mês de agosto, os gastos 

pelo governo chegaram à cifra de R$ 721,1 milhões, com aquisição de 550 itens para 

atender demandas de medicamentos, e de agosto até o final do ano de 2017 estimava-se 

que os gastos da União, Estados e Municípios para o desiderato chegariam a R$ 7 

bilhões28.  

O relatório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 2017, apresenta o número 

de ações, como resultado desse impacto aos cofres públicos brasileiro, apontando a soma 

de 1.346.931 processos judiciais em trâmite na área de saúde, dentre os quais, o pedido 

de fornecimento de medicamento pelo SUS se destaca como o campeão de litígios no 

setor público de saúde: 312.147 de ações ainda em curso29. Ainda, o relatório filtra todas 

as hipóteses de pesquisa para um resultado mais preciso e concluiu que ações de 

fornecimento de medicamento, conjugadas com tratamento hospitalar, todas pelo SUS, 

resultaram no segundo lugar dentre as ações do setor, com 214.947 demandas para o 

mesmo período30.    

Invariavelmente essa perspectiva, muito embora satisfaça os titulares que tiveram 

ganho no pleito, além de não resolver o problema de todos, acaba por afetar todo o sistema 

                                                            
27 Cf. KING, Jeff – Juding Social Rights, Cambridge University Press, 2012, p. 84.  
28 BRASIL. Ministério da Saúde. Últimas Notícias. Agência Saúde. Núcleo de judicialização aprimora 
segurança do paciente em ações judiciais. Brasília, DF, 2017. Disponível em 
http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/29890-nucleo-de-judicializacao-aprimora-seguranca-
do-paciente-em-acoes-judiciais Acesso em 25 de novembro de 2017.  
29 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 13ª edição do Relatório Justiça em Números do Conselho 
Nacional de Justiça, divulgada no início de Setembro de 2017. [j]udicialização da Saúde (de natureza cível, 
não criminal), considerando os processos ajuizados até 31/12/2016 e em trâmite no 1º grau, no 2º grau, nos 
Juizados Especiais, no Superior Tribunal de Justiça, nas Turmas Recursais e nas Turmas Regionais de 
Uniformização, totalizando na vultosa soma de 1.346.931 (um milhão trezentos e quarenta e seis mil 
novecentos e trinta e um) de processos judiciais no setor da saúde Justiça em números 2017: ano-base 
2016/Conselho Nacional de Justiça – Brasília: CNJ, 2017. Disponível em http://www.cnj.jus.br/programas-
e-acoes/pj-justica-em-numeros . Acesso em 17 de abril de 2017.  
30 O Relatório prevê o cadastramento separado dos assuntos “Fornecimento de medicamentos” e 
“Tratamento médico-hospitalar” ou em conjunto (“Tratamento médico hospitalar e/ou fornecimento de 
medicamentos”), por isso que foram somadas todas as hipóteses para um resulto mais preciso.  

http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/29890-nucleo-de-judicializacao-aprimora-seguranca-do-paciente-em-acoes-judiciais
http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/29890-nucleo-de-judicializacao-aprimora-seguranca-do-paciente-em-acoes-judiciais
http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros
http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros
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e a própria Constituição,  agravando as desigualdades sociais, haja vista que recursos que 

poderiam ser utilizados na compra de medicamentos pelo SUS, bem como em inovação 

no setor dos fármacos, por exemplo, são alocados a tratamentos mais caros e geralmente 

“consumidos” por pessoas com alguns recursos: “pois essa massa de excluídos não vem 

ao sistema, não recorre a tribunais, não pode fazer um “uso alternativo do Direito”, porque 

nem sequer tem condições subjetivas e objetivas para tanto. “Quem, à primeira vista, 

beneficia da redistribuição dos fundos políticos assim operada é preferencialmente uma 

camada social instruída, organizada sindicalmente ou economicamente mais forte, que 

pode pagar advogados que dominam as debilidades do sistema e que pode pagar uma 

justiça que não está no alcance de todos” 31.  

Assim se chega à conclusão teórica de que sempre que há titularidade do direito à 

saúde isso significa a possibilidade de ação judicial contra o Estado reivindicadora da 

prestação social em causa e, mais, já há uma grande probabilidade de o juiz decidir 

positivamente à prestação independentemente de prévia e correspondente decisão 

orçamental. Essa lógica, em alguns casos, pode aprioristicamente revelar-se uma forma 

de coesão social, mas em outros acabou por estimular o acometimento de fraudes no setor.  

É o caso da “Operação Asclépio32”, em 2013, que teve por objetivo a importação 

dos EUA de medicamento de alto custo que ainda não havia sido aprovado pela Agência 

de Vigilância Sanitária (ANVISA), com o pano de fundo de fornecimento de 

medicamento, perquirido por pacientes, através de ação judicial. Consequentemente, até 

o crime ser deflagrado, a ordem judicial já havia se consumado, determinando o SUS a 

adquirir medicamentos por quantias milionárias, causando desnecessariamente uma 

erosão aos cofres públicos às custas de toda a população brasileira.  

                                                            
31 [Nota do original] NOVAIS, Jorge Reis, op. cit. 33 ss. 
32 Operação Asclépio (batizada com o nome do deus grego da medicina) foi deflagrada em 2013 pela 
Corregedoria Geral da Administração (CGA) e a Polícia Civil de São Paulo. In casu, os pacientes, 
orientados pelos médicos, ingressavam no Poder Judiciário exigindo fornecimento gratuito do 
medicamento denominado “lomitapida”. Cada cápsula de Juxtapid (lomitapida), da empresa americana 
Aegerion Pharmaceuticals, custava cerca de US$ 1.000 por dia. À época, US$ 30 mil por mês e US$ 360 
mil por ano. Mais de R$ 1 milhão por paciente. O referido medicamento havia sido aprovado nos EUA para 
uma doença raríssima. À época, suspeitou-se que os brasileiros estariam sendo usados como cobaias para 
que o medicamento fosse aprovado nos EUA. Considerada uma “verdadeira máfia do medicamento”, o 
Corregedor Geral da Administração decidiu encaminhar cópia do procedimento elaborado pela 
Corregedoria ao FBI. Disponível em http://www.saopaulo.sp.gov.br/sala-de-
imprensa/release/corregedoria-e-policia-civil-deflagram-operacao-asclepio/ e 
https://epoca.globo.com/vida/noticia/2016/06/os-falsos-doentes-de-r-95-milhoes.html Acesso em 10 de 
abril de 2018.  

http://www.saopaulo.sp.gov.br/sala-de-imprensa/release/corregedoria-e-policia-civil-deflagram-operacao-asclepio/
http://www.saopaulo.sp.gov.br/sala-de-imprensa/release/corregedoria-e-policia-civil-deflagram-operacao-asclepio/
https://epoca.globo.com/vida/noticia/2016/06/os-falsos-doentes-de-r-95-milhoes.html
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Medidas primárias estão sendo implementadas para conter desvios na agenda da 

saúde com resultados positivos, como está a ocorrer no Estado de São Paulo. 

Recentemente, o Tribunal de Contas do Município (TCM) estimou que estratégias de 

combate à “judicialização” da saúde naquele Estado, no ano de 2017, envolvendo toda a 

governança, trouxe uma economicidade para a pasta de R$ 61.028.383,6033. Os números 

da judicialização também são reflexos da atecnia de juízes sobre muitas implicações 

referentes a outras áreas que escapam do dominio jurídico dos magistrados. Para o 

proveito dessa situação, escritórios de advocacia especializados se esmeram na causa de 

pedido de medicamentos, na sua maioria de alto custo, a fim de obter ganho de causa 

certo em favor de seus clientes.  

Visando esse déficit, o Ministério da Saúde lançou ferramenta para subsidiar o 

judiciário com informações necessárias de modo a estimular um diálogo judicial entre os 

atores envolvidos na judicialização da saúde - promotores, procuradores, advogados, 

juízes, desembargadores e ministros, e instrumentaliza-los com questões técnicas, 

baseadas em evidências científicas para a solução das demandas analisadas pelos 

magistrados. Como proposta alternativa, faz-se necessário nesses temas um programa de 

ensino voltado a todos os atores envolvidos, principalmente os juízes, baseado em um 

modelo já ocorrido nos EUA, em que objetivou a reciclagem em novas doutrinas de 

Direito e Economia às pessoas e aos juízes34.  

Finalmente, se vimos diuturnamente o judiciário brasileiro sensível às aspirações e 

exigências da população nesse levante, parece-nos mais coerente e crível refletirmos que 

a desigualdade social brasileira não é unicamente um problema decorrente tão somente 

de um judiciário ativo, mas entender os motivos da negligência legiferante e ineficiência 

da administração pública que, como veremos mais adiante, se deixam perpetuar no limbo 

dessa tensão assistindo a doutrina apontar frequentemente a judicialização de 

medicamentos e da saúde, em seu gênero, como “o” (ênfase adicionada) ponto nevrálgico 

                                                            
33 Disponível em http://www.escoladecontas.tcm.sp.gov.br/images/conteudo-palestras/impacto-da-
judicializacao-no-SUS.pdf Acesso em 25 de maio de 2018.   
34 Segundo o economista Joseph Stiglitz, economistas da Escola de Chicago ao defenderem algumas teorias 
acerca de práticas monopolistas e anticompetitivas, criaram novas doutrinas sobre o tema. Com efeito, foi 
elaborado um programa “educacional” para orientar as pessoas, sobretudo os juízes acerca dessas novas 
doutrinas de Direito e Economia. “O timing foi irônico: os tribunais norte-americanos deixavam-se levar 
pelas noções de que a disciplina econômico, conhecido por teoria dos jogos, explicava o modo como um 
comportamento conspiratório pode ser mantido de forma tácita durante longos períodos de tempo”. Cf. 
STIGLITZ, Joseph. O preço da desigualdade. (Traduzido por Dinis Pires; rev. Sandra Areias). - 1ª ed., reimp. 
- Lisboa: Bertrand, 2014.  p. 107 e 108.   

http://www.escoladecontas.tcm.sp.gov.br/images/conteudo-palestras/impacto-da-judicializacao-no-SUS.pdf
http://www.escoladecontas.tcm.sp.gov.br/images/conteudo-palestras/impacto-da-judicializacao-no-SUS.pdf


A EXTENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DE PATENTES COMO UMA DAS CAUSAS DA 
JUDICIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS NO BRASIL 
E-ISSN 2316-8080 

254 
 

PIDCC, Aracaju/Se, Ano VIII, Volume 13 nº 01, p.240 a 276 Fev/2019 | www.pidcc.com.br 

e uma das causas principais de uma retração do Estado social de direito brasileiro no 

tocante à saúde.  

Por isso, a mitigação de implicações como a judicialização de medicamentos no 

Brasil ainda está no campo da resiliência, o que suscita uma atenção especial na análise 

de outros subsistemas que poderão de certo modo esclarecer que as complicações 

referentes ao acesso a medicamentos no Brasil são reflexos também da interferência direta 

ou indireta de alguns atores, do setor privado farmacêutico, bem como da ineficiência do 

setor público. Essas perspectivas nos convidam ao estudo interdisciplinar do fenômeno 

da judicialização de medicamentos com implicações do direito de propriedade industrial 

brasileiro (particularmente, a duração do prazo de validade de patentes na lei interna).  

3.        PROTEÇÃO INTELECTUAL PATENTÁRIA E MEDICAMENTOS 

 

As patentes se apresentam como um mecanismo significativo de troca, fazendo 

parte do sistema de propriedade intelectual de um país, cujo objetivo é garantir a 

propriedade ou exclusividade do trabalho inventivo. Nas palavras de Garcez Júnior et al.:  

 
O sistema de propriedade intelectual de um país é criado para garantir a 
propriedade ou a exclusividade resultante da atividade intelectual nos campos 
industrial, científico, artístico e literário. Dentro deste sistema, as patentes 
apresentam-se como um importante mecanismo de troca. Aceita-se oferecer o 
privilégio da proteção contra a concorrência, no curto prazo, em troca dos 
frutos da inovação a longo prazo (JÚNIOR et. al., 2017, 172) 35.   

 

Curiosamente, o primeiro medicamento que mudou o mundo, a “penicilina”, de 

1928, nunca foi patenteado pelo seu inventor, Alexander Fleming. A justificativa para a 

atitude nobre deveu-se ao fato calamitoso de algumas infecções epidêmicas que eram a 

maior causa de morte da época, até então incuráveis, e especialmente em razão da 2ª 

guerra mundial, o que mais tarde motivou sua produção em massa por mais dois outros 

cientistas. Em 1948, o trabalho colaborativo dos três cientistas resultou no 

compartilhamento do título do Prêmio Nobel de medicina36.  

                                                            
35 Cf. JÚNIOR, Sílvio Sobral Garcez e MOREIRA, Jane de Jesus da Silveira: O Backlog de patentes no Brasil: 
o direito à razoável duração do procedimento administrativo. Revista Direito GV | São Paulo | v. 13 n. 1 | 
171-203 | jan-abr 2017. p. 172.  
36 Cf. PATOL, J. Bras. Nossa capa: Alexander Fleming e a descoberta da penicilina, Med. 
Lab. vol.45 no.5 Rio de Janeiro Oct. 2009. Ver também BBC, Historic Figures: Alexander Fleming (1881-
1955). Disponível em http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/fleming_alexander.shtml . Acesso em 
08 de fevereiro de 2018.  

http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/fleming_alexander.shtml
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Em verdade, muitas empresas optaram por não patentear suas inovações, como a 

Coca-Cola que tem confiado seus segredos comerciais e industriais há muito tempo e 

mesmo assim obtém retornos vultosos a partir da “vantagem do pioneiro” (first mover 

advatage), sendo uma das maiores marcas e empresas conhecidas mundialmente. Embora 

atualmente no mundo da alta tecnologia se verifique algum sucesso de empresas de oferta 

de serviço com abordagem de código aberto (open source)37 bem sucedida, no setor 

farmacêutico quase não há modelos de open source a exemplo da DNDi38, tampouco 

outros registros históricos como os de Fleming.  

Para as empresas farmacêuticas, a criação do monopólio de patentes justifica-se que 

sem a capacidade de apropriar os retornos das atividades inovadoras concedidas por esses 

monopólios, a pesquisa, a inovação e o trabalho criativo estariam subestimados pelo 

mercado, no caso de não haver nenhum apoio direto do governo. Então, a lógica básica é 

que para a indústria farmacêutica inovadora de medicamentos de referência, se a sua 

produção for vendida em um mercado competitivo, o preço genérico reconduziria ao 

custo marginal de produção e não permitiria o lucro suficiente para recuperar o custo da 

criação do trabalho.  Com efeito, a pesquisa é incentivada, mas “no uso corrente do 

conhecimento39”. 

Essa visão original acerca da propriedade intelectual, enceta responsabilidades de 

disseminação e incentivo à inovação, como contrapartida conferida através do monopólio 

de patentes. Pese tenha seus méritos, de há muito também vem sendo contestada. Isso 

pode ser um problema, a partida de que a propriedade intelectual não pode ser um fim em 

si mesma, sobretudo dada a sua importância de função à política pública, uma vez que 

diz respeito à saúde e acesso a medicamentos40.   

                                                            
37 Segundo pesquisa recente, mais de 70% das empresas na América Latina usam algum software open 
source. O principal motivo é o baixo custo (52%), independência de provedor (46%) e capacidade de 
personalizar o código-fonte para desenvolver aplicativos (41%). Disponível em 
http://computerworld.com.br/mais-de-70-das-empresas-no-brasil-usam-algum-software-open-source 
Acesso em 04 de maio de 2018,  
38 A Iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas (DNDi, sigla em inglês) é um exemplo útil de 
mecanismo não patentes, onde busca desenvolver medicamentos para doenças que afetam quase que 
exclusivamente países em desenvolvimento. A inicativa é financiada por organizações de assistência, 
instituições filantrópicas privadas e instituições acadêmicas. A pesquisa está disponível em open source 
para incentivar a pesquisa e tornar-se desnecessária a duplicidade de experimentos clínicos. Para maiores 
desenvolvimentos sobre, ver STIGLITZ, Joseph E. et. al. Op. Cit. p. 70.   
39 Cf. BAKER, Dean, JEYADEV Arjun, STIGLITZ, Joseph E. (2017) Inovação, Propriedade Intelectual e 
Desenvolvimento: Um conjunto melhor de abordagens para o século 21. (Traduzido por James Tibúrcio). 
accessibsa, p. 10. Disponível em http://accessibsa.org/arguments-port/ Acesso em 03 de janeiro de 2018.  
40 Sobre o atual cenário do monopólio das patentes e propriedade intelectual: “Este equilíbrio está se 
perdendo. É um problema porque a propriedade intelectual não pode ser um fim em si mesmo. Ela é também 
uma política pública, uma vez que no setor saúde, por exemplo, está relacionada ao acesso a 

http://computerworld.com.br/mais-de-70-das-empresas-no-brasil-usam-algum-software-open-source
http://accessibsa.org/arguments-port/
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O monopólio das patentes, não afeta somente a eficiência estática das patentes, mas 

o caminho dinâmico da inovação. Em estudo recente, STIGLITZ et. al.(2017)41, afirmam 

que a patente estabelece restrições imediatas, retirando do “conjunto de conhecimentos” 

ideias que outros inventores possam usar. É o que acontece com os modelos de utilidade 

– patenteamento de “pequenos passos”, os quais poderiam encorajar a novas descobertas. 

Ainda, os autores alertam ao “emaranhado de patentes” fracas que não tem incentivado a 

inovação, mas encorajado o litígio e que “mesmo nos EUA e outros países 

industrializados avançados, o sistema de patentes se encontra em período de crise”.  

A esse despeito, recentemente a Suprema Corte dos EUA decidiu que os genes 

humanos não podem ser patenteados, haja vista que o DNA ocorre naturalmente e é um 

produto da natureza. A decisão baseia-se no caso da empresa americana Myriad Genetics 

v. Assoc. for Molecular Pathology42, a qual detinha a patente dos genes BRCA1 e 

BRCA2, cujas mutações indicam risco maior de câncer de mama e ovário. O resultado da 

jurisprudência, que despretensiosamente acabou por contribuir para uma experiência 

sobre custos e benefícios da patente, revelou na sequência do domínio público uma 

explosão significativa de novas pesquisas sobre o tema, com maior teor de qualidade, a 

um preço muito mais baixo43. 

De há muito essas questões levantam a necessidade alternativa de financiamento e 

incentivo à pesquisa, que não centradas somente na retórica das patentes, mas em modelos 

que no panorama atual já estão em uso. É o exemplo da National Science Foundation, 

nos EUA, que financia pesquisa e educação na maioria dos campos da ciência e 

engenharia, por meio de doações e acordos de cooperação para mais de 2.000 

universidades, dentre outras44.  

Todavia, países em desenvolvimento, como o Brasil, se debatem com questões 

orçamentais restritas e com uma capacidade ínfima de centralizar a P&D (em inglês, 

research and development, ou R&D) farmacêutica em financiamentos diretos ou 

                                                            
medicamentos”, declarou a cientista política SUSAN SELL em conferência no ISAGS (Instituto 
Suramericano de Gobierno em Salud), 2014, Argentina, sobre “propriedade intelectual e acesso a 
medicamentos. Disponível em http://isags-unasur.org/wp-content/uploads/2018/03/ev-1530-ling-1-anx-
387.pdf Acesso em 05 de fevereiro.   
41 Cf. STIGLITZ, Joseph E. et. al. Op. Cit. p. 12.  
42 Assoc. for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 569 U.S. ___ (2013). 
43 Cf. STIGLITZ, Joseph E. et. al. Op. Cit. p. 17.  
44 National Science Foundation. NSF. 1950. Disponível em: https://www.nsf.gov/funding/aboutfunding.jsp 
Acesso em 09 de fevereiro de 2018.  

http://isags-unasur.org/wp-content/uploads/2018/03/ev-1530-ling-1-anx-387.pdf
http://isags-unasur.org/wp-content/uploads/2018/03/ev-1530-ling-1-anx-387.pdf
https://www.nsf.gov/funding/aboutfunding.jsp
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indiretos. Por outro lado, se defronta com uma realidade peculiar que lhe custa muito mais 

caro e que ao invés, poderia estimular a indústria nacional de medicamentos. É o caso da 

extensão no prazo de validade de patentes prevista no ordenamento jurídico interno 

brasileiro que alimenta o backlog de patentes45 e resulta em consequências deletérias aos 

cofres públicos e a toda a sociedade civil. 

Desse modo, as proteções à propriedade intelectual cada vez mais fortes, além de 

poderem não reconduzir necessariamente a um aumento na descoberta de novas entidades 

químicas, favorecendo o incentivo à indústria farmacêutica local, bloqueiam a entrada de 

genéricos no mercado o que escoa naturalmente em impactos econômicos vultosos aos 

cofres públicos, quando o governo os compra com valores subestimados, tanto 

diretamente, quanto indiretamente (através de determinação judicial), dinheiro esse 

desviado às custas do monopólio que poderia ser utilizado no próprio desiderato da saúde, 

para o benefício social de toda a comunidade e para o fortalecimento econômico do 

Estado.   

 
3.1 Privilégio temporário de patente na constituição brasileira e a Lei n° 9.279/96 
(Lei de Propriedade Industrial) 
 

A patente é um catalisador da atividade econômica tecnológica, mediante um 

direito temporário, cuja previsão está contida na Constituição como garantia fundamental 

no Artigo 5°, XXIX, a ver:  

 
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:  
[...] XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio 
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à 
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, 
tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico 
do País; [...]. 

 

                                                            
45 Sobre backlog de patentes, no entendimento de Rafaella Dias: “A palavra backlog significa em tradução 
literal: “acumulo”. Substantivo que se trata de um conceito relacional, cujo significado só acaba por ser 
descoberto através da análise do objeto que se relaciona, dado que por óbvio, o “acúmulo” é de algo. No 
caso em apreço, ao relacionarmos o backlog com demora na análise de patentes, diríamos que o “acúmulo” 
poderia ser de patentes ou de trabalho. Assim, backlog, portanto, encerra a ideia de excesso à análise de 
patentes: o ponto de partida para diversos conceitos a um mesmo fim. Cf. GONÇALVES, Rafaella Dias, 
PIDCC, Aracaju/Se, Ano VII, Volume 12 nº 03, p.046 a 081 Out/2018. 
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Para SILVA (2010)46, pese a proteção à propriedade intelectual esteja localizada 

entre as garantas individuais, a mesma não possui natureza de direito fundamental e, 

portanto, depende de legislação ordinária, tratando-se de norma com eficácia limitada. 

Ainda assim, a proteção temporária à propriedade intelectual é assegurada 

constitucionalmente, através de lei, desde que observadas sua função social (interesse 

social) e pelo desenvolvimento econômico do país, consoante cláusula finalística do 

supracitado artigo. BARBOSA (2009)47 pondera que: [a] cláusula final, novidade do texto 

atual, torna claro que os direitos relativos à Propriedade Industrial não derivam 

diretamente da Constituição brasileira de 1988, mas de lei ordinária; e tal lei só será 

constitucional na proporção em que atender aos seguintes objetivos: a) visar ao interesse 

social do país; b) favorecer o desenvolvimento tecnológico do país; c) favorecer o 

desenvolvimento econômico do país. Desse modo, o relevante interesse público 

envolvido na parte in fine do dispositivo constitucional, impõe que o direito exclusivo só 

seja concedido mediante a presença desses objetivos legais e constitucionais. 

Além do clássico conceito que apresentamos anteriormente, a “patente é também 

um instrumento de política de empresa, visto que o direito exclusivo confere ao titular da 

patente a oportunidade de explorar a invenção, sem concorrência, durante um período 

determinado; ela serve, também, como meio de reservar o mercado de um determinado 

produto” 48. Desse modo, o privilégio de exploração patentária pode ser utilizado como 

instrumento de reserva de mercado, limitando a concorrência o que pode provocar o efeito 

inverso: de obstáculo ao desenvolvimento tecnológico.  

A despeito da relevância do sistema de proteção patentária com vistas ao progresso 

tecnológico e em combate à referida “reserva de mercado”, o princípio da função social 

da propriedade ao sistema de patentes se faz codição sine qua non e está prevista na 

constituição, no art. 5º, XXIII: “a propriedade atenderá a sua função social”. A jurista 

brasileira PIOVESAN (2007)49, em estudo sobre a relação entre direitos humanos e 

                                                            
46 Cf. SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 
127. 
47 Cf. BARBOSA, Denis Borges. A propriedade intelectual no século XXI: estudos de Direito. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2009, p. 663. 
48 Cf. LABRUNIE, Jacques. Direito de patentes: condições legais de obtenção e nulidades. Barueri, 2006, p. 
24. 
49 “Na visão do Comitê os próprios delineamentos conceituais do direito à propriedade intelectual hão de 
ser redefinidos considerando a necessária proteção dos direitos sociais, econômicos e culturais. Isto é, à luz 
dos direitos humanos, o direito à propriedade intelectual cumpre uma função social, que não pode ser 
obstada em virtude de uma concepção privatista deste direito que eleja a preponderância incondicional dos 
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propriedade intelectual, concluiu que a proteção da propriedade intelectual possui limites 

e que deve ser ponderada conforme sua função social, em razão de seu impacto nos 

direitos sociais, econômicos e culturais. Isso equivale a uma “relativização” da 

propriedade, na medida que a norma constitucional não somente busca garantir privilégio 

de exploração de propriedade intelectual, mas também assegura aos demais atores, 

consumidores e investidores, que findo o decurso de prazo legal da proteção, o monopólio 

de exploração da invenção industrial será extinto50.  

Como vimos, ao legislador ordinário cabe a ponderação constitucionalmente 

equilibrada entre os direitos fundamentais e o interesse coletivo, principalmente no caso 

das patentes farmacêuticas, cuja proteção resvala no P&D da indústria no setor que aposte 

tanto no desenvolvimento de medicamentos inovadores quanto na justa concorrência com 

a abertura à indústria de genéricos51. O direito constitucional não faz e nem pode fazer 

privilégios a um ou ao outro, mas certo é que o acesso a medicamentos à luz da proteção 

constitucional da propriedade intelectual, somente terá sua função social efetivada se 

objetivar à promoção do direito fundamental à saúde e o fomento à inovação no setor no 

país.   

                                                            
direitos do autor em detrimento da implementação dos direitos sociais, como o são, por exemplo, à saúde, 
à educação e à alimentação. Observe-se ainda que, via de regra, o conflito não envolve os direitos do autor 
versus os direitos sociais de toda uma coletividade; mas, sim, o conflito entre os direitos de exploração 
comercial (por vezes abusiva) e os direitos sociais da coletividade. [...] Extrai-se, assim, o dever dos Estados 
de alcançar um balanço adequado entre a proteção efetiva dos direitos do autor/inventor (lembrando que, 
via de regra, quem acaba por prejudicar os interesses sociais e os direitos humanos são os detentores dos 
direitos de exploração comercial de determinada obra ou invento) e a proteção dos direitos sociais à 
educação, alimentação e saúde, bem como aos direitos culturais e de desfrute dos progressos científicos. 
Nesta ponderação de bens, o direito à proteção da propriedade intelectual não deve ser considerado 
ilimitado ou absoluto, na medida em que a propriedade intelectual tem uma função social. Os regimes 
jurídicos de proteção da propriedade intelectual devem ser analisados sob a perspectiva de seu impacto no 
campo dos direitos humanos”. Cf. PIOVESAN, Flávia. (2007) Direitos humanos e propriedade intelectual. 
2007, p. 20- 21. Disponível em: Acesso 
em:http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2665/CL01%20%20Flavia%20Piovesan
%20Direitoshumanosepropriedadeintelectual.pdf?sequence=3 Acesso em: 03 de jan. 2018. 
50 Para maiores desenvolvimentos sobre a relativização da propriedade, com privilégios temporários, cf. 
BASSO, Maristela. Comentário ao art. 5º, XXIX. in: CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, 
Ingo W.; STRECK, Lenio L.(coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 
2013, p. 335. 
51 Compreende-se que o sistema de patentes apresenta-se como o mais eficaz no equilíbrio entre os 
interesses em questão: por um lado, procura responder aos interesses do inventor no sentido em que atribui 
um direito de exclusivo de exploração do bem objecto de patente e, por outro, busca responder aos interesses 
da comunidade em virtude de exigir, ao titular desse direito privativo, a divulgação da tecnologia patenteada 
e respectivos meios de execução ao garantir o seu livre acesso no termo do período de protecção. Está em 
causa a concessão ao inventor de um monopólio legal, durante um determinado lapso de tempo, findo o 
qual a invenção cai no domínio público. Para maiores desenvolvimentos, cf: MARQUES, João Paulo 
Remédio (II), Medicamentos Versus Patentes – Estudos de Propriedade Industrial, 1ª ed., Coimbra, 
Coimbra Editora, 2008.  

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2665/CL01%20%20Flavia%20Piovesan%20Direitoshumanosepropriedadeintelectual.pdf?sequence=3
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2665/CL01%20%20Flavia%20Piovesan%20Direitoshumanosepropriedadeintelectual.pdf?sequence=3
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É com base nesse pano de fundo que a Lei n° 9.279/96 (Lei de Propriedade 

Industrial) vigora no Brasil, vindo a regular direitos e obrigações sobre a propriedade 

industrial. A mesma, além de tornar plena a norma constitucional de eficácia limitada no 

art. 5°. XXIX, foi criada com o objetivo de adaptar-se às regras de propriedade intelectual 

(latu sensu) do Acordo TRIPS ao abrigo da OMC52, com o fito de regulamentar os direitos 

relativos à propriedade industrial (strictu sensu), exceto as questões relativas aos direitos 

de autor53. E mais particularmente, por força do princípio da não-discriminação (art. 27°/1 

do Acordo TRIPS), o Brasil assumiu o compromisso internacional e adaptou sua 

legislação para reconhecer, dentre outros, produtos farmacêuticos patenteáveis no 

ordenamento jurídico brasileiro, observadas as situações excepcionais no período de 

transição54.   

Com efeito, os direitos exclusivos do titular da patente foram consagrados no artigo 

42, inciso I, da LPI onde dispõe que: “[a] patente confere ao seu titular o direito de impedir 

                                                            
52 O resultado da imbricação de esforços de potências, faz nascer no âmbito da OMC o Acordo TRIPS 
(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Agreement)2, que de longe representa o tratado 
internacional de maiorabrangência no tocante a propriedade intelectual. Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights. (N.T.). Disponível em https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-
trips.pdf Acesso em 12 de fev. de 2017. 
53 O conceito de propriedade intelectual como “super estrutura jurídica”, abarca, por um lado, a propriedade 
industrial e, por outro, direitos de autor, conexos (e também os copyrights). Ao que nos interessa, a primeira 
definição de direito industrial pertence a Renouard, segundo o qual “[o] direito industrial abarca as relações 
legais e jurídicas que se criam entre os homens para a produção das coisas e a aplicação das coisas aos 
serviços humanos”. Cf. GONÇALVES, Luís Manuel Couto, Manual de Direito Industrial: Patentes; 
Desenhos ou Modelos; Marcas; Concorrência Desleal, 2ª ed., Coimbra, Almedina, 2008, p. 27.  
54 O Artigo. 9º do antigo Código de Propriedade Industrial (Lei 5.772/71) continha disposição expressa que 
impedia tal proteção. Com a transição para a lei atual 9.279/1996, para adaptação ao plano internacional 
assumido com a assinatura do Acordo TRIPS, o ordenamento jurídico brasileiro objetivou não prejudicar 
os depositantes que poderiam deixar em “standby” o requerimento do deposito até que a nova lei entrasse 
em vigor, para que então passasse a ser processados e examinados pelo INPI até o ano de 2004, cujo prazo 
das patentes seriam somente até 20 anos contados da data do depósito (caput do Art. 40 da Lei 9.279/1996). 
Assim: “[t]al sistema de transição objetivou não prejudicar os depositantes, que teriam, com o depósito, a 
delimitação de um marco temporal para avaliação do estado da técnica, conquanto o processamento do 
pedido não fosse ainda possível em razão da ausência de base legal para tanto. Esses requerimentos, em 
razão da natureza do sistema implementado, ficaram na “caixa de correio” (mailbox) do INPI, aguardando 
a entrada em vigor da nova legislação, para, então, serem processados e examinados. Assim, consoante 
disposto no TRIPS (sobretudo no art. 70.8), começou-se a aceitar o depósito no INPI, de 1/1/1995 até 
14/5/1997, de pedidos para essas chamadas patentes mailbox (relacionadas às áreas agroquímica e 
farmacêutica) cuja regulamentação específica, acrescida da parte administrativa/operacional a cargo da 
autarquia, foi estabelecida tão somente com a edição da Medida Provisória 2.006/99 (posteriormente 
convertida na Lei 10.196/01, que modificou a LPI)[...] Tratando-se, contudo, de patentes excepcionalmente 
depositadas pelo sistema mailbox , a Lei de Propriedade Industrial, em suas disposições finais e transitórias 
(art. 229, parágrafo único), estabeleceu regra expressa assegurando proteção limitada unicamente ao lapso 
de 20 anos contados do dia do depósito (conforme estipulado pelo citado art. 40, caput)”.  
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terceiro sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar 

com estes propósitos um [...] produto objeto de patente”.  

Indubitavelmente, a norma assume um relevo importante no panorama atual, em 

que se reconhece a patenteabilidade dos produtos farmacêuticos no Brasil, sendo 

relevante a proteção constitucional ao esforço individual da criação, por meio das 

patentes55. Ao mesmo tempo, verifica-se que após o Brasil começar a conceder patentes 

de produtos e processos farmacêuticos, o preço dos fármacos se elevou 

demasiadamente56. Esse fato foi motor propulsor para que em 1999, o Brasil adotasse a 

“Lei dos Genéricos”, Lei 9.787/199957.  

Desde então, o interesse social em acessar as patentes farmacêuticas através de 

medicamentos genéricos ainda encontra barreiras e uma delas repousa na prorrogação da 

vigência das patentes prevista no parágrafo único do artigo 40 da LPI. Tais práticas são 

conhecidas pela literatura como evergreening ou perenização, que permitem o monopólio 

de uma patente durar muito mais tempo, talvez até indefinidamente, atrasando a entrada 

de genéricos no mercado58. 

 
3.2 O parágrafo único do artigo 40 da lei 9.279/1996 (extensão do prazo de validade 
de patentes) 
 

O parágrafo único do art. 40 da LPI prevê um prazo de vigência mínimo a contar 

da concessão da patente, a ver:  

 
Artigo 40: A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de 
modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.  
Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a 
patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a 
contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de 
proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada 
ou por motivo de força maior. 
 

Da leitura se extrai que aplicada a exceção prevista nesse parágrafo, será garantido 

ao titular uma vigência que corresponda a um mínimo de 10 anos para a patente de 

                                                            
55 Cf. MACHADO, Jonatas et. al., op. cit., p. 163.   
56 Cf. KWEITEL, J. e REIS, R. op., cit. 
57 BRASIL. LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999. Altera a Lei no 6.360, de 23 de setembro de 
1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização 
de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências. Brasília, DF. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9787.htm Acesso em 20 de maio de 2017.  
58 Cf. STIMAC, Alexander, op., cit., p. 6. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.787-1999?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9787.htm
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invenção e 7 ao de modelo de utilidade, a contar da concessão da patente, prevista no art. 

38 § 3º, o que poderá resultar em uma proteção de mais de 20 anos. A dita extensão, 

inicialmente, foi incluída na legislação brasileira para ser uma exceção ao regime de 

vigência geral (prazo vintenário)59. Todavida, a exceção tornou-se regra60 em: 38% das 

cartas-patentes expedidas para pedidos depositados em 1997, 85,5% para pedidos 

depositados em 1998 e praticamente 100% das patentes concedidas para medicamentos 

depositadas no Brasil após 199961”.  

O crescimento exponencial da extensão de patentes por força legal, reflete-se na 

alarmante situação atual que leva o Brasil a liderar o ranking mundial de atraso na análise 

de patentes pela administração. E, ainda que por mora do INPI, não constitui instrumento 

compatível com a Constituição, conforme prelaciona João da Gama Cerqueira: 

 
A prorrogação do prazo de duração do privilégio é medida que não encontra 
nenhuma justificativa e que só poderá dar lugar a abusos e injustiças. (...) Não 
receamos errar afirmando que os interesses nacionais e os interesses da 
coletividade não se conciliam nunca com a prorrogação do prazo dos 
privilégios, exigindo, ao contrário, a sua extinção no prazo normal. De fato, 
como pode a Nação ou a coletividade ter interesse na permanência de um 
privilégio que cerceia a liberdade de todos e cuja exploração exclusiva só ao 
seu concessionário traz benefício? Aliás, a incoerência da lei mais se patenteia 
quando faz depender a prorrogação do prazo de "pedido devidamente 
comprovado", pois esse pedido somente poderá ser feito pelo único interessado 
no prolongamento do privilégio, isto é, pelo concessionário, o qual representa 

                                                            
59 Mesmo assim, os fundamentos da prorrogação excepcional careceram de iluminação judicial ao longo 
dos anos, na medida em que a interpretação distorcida poderia ter conduzido aos caos monopolista de 
muitos atores da indústria farmacêutica que tentaram aproveitar a medida expansiva para amplicar a 
proteção de privilégio, sem que houvesse precedentes para isso. É o caso de patentes “caixa de correio” 
(em inglês mailbox). O Artigo 229-B prevê uma regra transitória especial em que os pedidos de patentes 
mailbox (antigas patentes que tiverem o privilégio de serem processadas e examinadas pelo INPI, com a 
vigência da nova lei 9.179/1996) deveriam ser examinadas pelo órgão administrativo até 31/12/2004. Mas, 
algumas patentes somente foram concedidas após esse prazo, perdendo o objeto em razão do lapso 
temporal, o que motivou uma série de ações pelos titulares na tentativa de estender o prazo de validade de 
patentes ao abrigo do parágrafo único, do Artigo 40 da LPI. Outrossim, em decisão recentíssima de 2018, 
o STJ entendeu que: “[v]ale dizer, o fato de o texto do art. 229, da LPI dispor que referido prazo de vigência 
está somente “limitado” àquele previsto no “caput” do artigo 40 afasta, como corolário, a incidência do 
prazo do respectivo parágrafo único (10 anos contados da concessão). Este dispositivo legal (art. 40, 
parágrafo único, da LPI), ademais, não deve incidir sobre a presente hipótese fática por estar inserido em 
capítulo da lei que versa sobre regras gerais aplicáveis ao sistema ordinário de patentes, não podendo 
irradiar efeitos sobre matéria a qual foi conferido tratamento especial pela mesma lei (sistema transitório 
mailbox)”. Para maiores desenvolvimentos, vide supra nota 263.  
60 Como bem observado pela jurisprudência, “se lembrarmos que em relação aos inventos, o domínio 
público é a regra e a proteção, exceção, sempre condicionada a inúmeros fatores e por prazo sempre 
limitado” Cf. TRF- 2ª Região, 2ª Turma Especializada. AC 2005.51.01.534005-6. Des. André Fontes. DJ 
11.12.2007. 
61 Ver JANNUZZI AHL, VASCONCELLOS AG. Op. Cit. p. 214. 
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seus interesses pessoais e não os interesses nacionais ou os da coletividade 
(CERQUEIRA, 2010, 159)62. 

 

Há uma sinestesia deletéria entre o atraso do INPI e a sua salvaguarda com a 

prorrogação da validade de patentes que deveria ser combatida com eficiência e não com 

uma “compensação perene” suportada pela sociedade. Tal, viola a função social da 

propriedade, além de divergir com o interesse público. Ademais, em detrimento desse 

último há uma “camada” que se beneficia com a famigerada perenização, pois a par da 

“exceção” do artigo 40, a LPI brasileira já protege os interesses do requerente da patente 

muito antes da mesma ser concedida (se for aprovada) e cair no domínio público nos 

Artigos 42 e 44.  

Para BARBOSA (2015)63, a singularidade da prorrogação de patentes prevista na 

exceção contida no art. 40 da LPI fica mais evidenciada quando está em cotejo com o art. 

44 da mesma lei: “[o] art. 44, seguindo uma tendência das legislações de patente, garante 

a indenizabilidade das infrações incorridas em período anterior à concessão. Assim, ainda 

que haja retardo na concessão, o depositante poderá recobrar a lesão de seus interesses 

jurídicos. Já o art. 40 parágrafo único garante um prazo mínimo de vigência após a 

concessão. Mas não o faz, porém, cancelando a eficácia retroativa. Somam-se a retroação 

e a extensão. Com o prazo maior, os concorrentes – que pelas razões econômicas e de 

fato citadas acima não terão entrado no mercado - ficam proibidos de utilizarem a 

tecnologia revelada por tempo ainda maior dos que os vinte anos impostos pelo direito 

internacional”. 

Tal, nos leva a crer que o legislador proporcionou uma duplicidade de benefícios 

aos requerentes das patentes: primeiro com um monopólio de fato (Artigos 42 e 44 da 

LPI) e depois, se concedida a patente, com anos de monopólio extra (parágrafo único, 

Artigo 40, da LPI). Com efeito, a exceção contida no artigo 40, além de alimentar a 

demora sistemática do pedido de patentes, “afeta o acesso a medicamentos ao estender 

monopólios sobre medicamentos essenciais e a compensação não é justificável, porque o 

atraso no exame das patentes não prejudica o candidato, ao contrário; durante a longa 

espera, os produtos já estão no mercado e não enfrentam concorrência, pois qualquer rival 

                                                            
62 Cf. CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, 3ª. Edição, anotado por Newton 
Silveira e Denis Borges Barbosa, Lumen Juris, 2010, vol. II, no. 159. 
63 BARBOSA, Denis Borges.op., cit., p. 74 ss.  
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que arrisque entrar no mercado pode ser forçado a pagar danos retroativos se a patente 

for concedida” 64/65.  

E mais: a parte que pretende obter a aplicação de uma patente (geralmente uma 

multinacional de um país avançado) terá muito mais a ganhar do que aqueles que buscam 

contestar uma patente, por exemplo. STIGLITZ et. al. (2017)66 afirmam que: “os processos 

judiciais para contestar a validade de patentes são dispendiosos e demorados. Se uma 

empresa tenta derrubar uma patente, o conhecimento incorporado à patente fica aberto 

para uso, inclusive por concorrentes e o custo em termos de dinheiro e esforço não são 

apropriados pelo desafiante da patente”. Nesse caso, cases paradigmáticos, como a 

rejeição da patente do medicamento Gleevec pelo Supremo Tribunal da Índia, em 2013, 

são uma exceção67.  

Portanto, o Brasil é um dos poucos países a adotar a extensão do prazo de validade 

de patentes no direito interno68. Ainda, registre-se que a LPI já resguarda os interesses do 

                                                            
64 [Nota do Original] Palavras de Pedro Villardi, coordenador do Grupo de Trabalho de Propriedade 
Intelectual (GTPI), que é baseado na Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (Associação Brasiliera 
Interdisciplinar de Aids Observatorio Nacional de Politicas de Aids) (ABIA). Disponivel em: 
http://www.ip-watch.org/2018/05/18/patent-backlogs-fuel-efforts-extend-pharma-patent-terms-thailand-
brazil-aidsactivists-say/ Acesso em 16 de março de 2018.  
65 STJ, 4ª Turma, Min. Luis Felipe Salomão, Medida Cautelar Inominada de nº 15222, DJ 20.02.2009: “[a] 
patente, da forma como foi concedida, não é um direito natimorto. Pois a nossa legislação conferiu efeitos 
retroativos à data do seu depósito, podendo o seu titular promover ações necessárias à defesa do seu direito”.  
66 Cf. STIGLITZ, Joseph E. et. al., op. cit. p. 42.   
67 Ver Novartis AG vs Union of India & Others. Acórdão de 1 de abril de 2013. O Supremo Tribunal da 
Índia declarou que: “[u]m monopólio é concedido a um particular em troca da invenção sendo tornada 
pública para que, no final do prazo da patente, a invenção possa pertencer às pessoas em geral que possam 
ser beneficiadas por ela. Dizer que a cobertura de uma patente pode ir muito além da divulgação, portanto, 
parece negar a regra fundamental subjacente à concessão de patentes”. Disponível em 
http://judis.nic.in/supremecourt/imgs1.aspx?filename=40212. Acesso em 21 de março de 2018.  
68 Após a assinatura do Acordo TRIPS, os EUA lançaram meios de objetivar que outros países também 
aderissem à extensão do prazo de validade de patentes em sua legislação interna (medidas TRIPs-plus), 
através de acordos de livre-comércio de onde se destaca um dos maiores acordos comerciais do mundo: o 
Acordo de Parceria Trans-pacífico, também referido como TPP (do inglês Trans-Pacific Partnership), que 
embora tenha como objetivo primário expandir a indústria nos países em desenvolvimento do Pacífico e 
estimular o comércio entre todos os países signatários, impôs, em seu esboço final, que cada país signatário 
fizesse “um ajuste necessário” para incluir a extensão do prazo de validade de patentes no ordenamento 
jurídico interno. O TPP alcançado finalmente em 2015 entre EUA e países com presença comercial 
significativa na região do pacífico (Chile, Nova Zelândia, Singapura, Brunei, Austrália, Peru, Vietnã, 
Malásia, México, Canadá e Japão), prevê a opção de extensão de patentes para os países signatários: “[o]s 
Estados Unidos procuraram incluir a opção de extensão de cinco anos no TPP, o que resultou em algum 
desacordo entre as outras partes”.  [...] “O esboço final do TPP exigia que cada signatário fizesse um 
"ajuste" disponível para termos de patentes farmacêuticas quando o produto farmacêutico estava sujeito 
a uma "redução não razoável" do prazo da patente devido ao processo de aprovação de comercialização” 
[...] “O TPP incorporou disposições do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA), que 
permitem que empresas farmacêuticas processem governos que rejeitaram seus pedidos de patentes cada 
vez mais perenes através de um mecanismo de resolução de disputas entre estados e investidores. Isso 
significa que o TPP poderia potencialmente incorporar a prática da evergreening farmacêutica no 

http://www.ip-watch.org/2018/05/18/patent-backlogs-fuel-efforts-extend-pharma-patent-terms-thailand-brazil-aidsactivists-say/
http://www.ip-watch.org/2018/05/18/patent-backlogs-fuel-efforts-extend-pharma-patent-terms-thailand-brazil-aidsactivists-say/
http://judis.nic.in/supremecourt/imgs1.aspx?filename=40212
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depositante de uma patente nos artigos 42 e 44 e que se a prorrogação do prazo de validade 

de patentes no parágrafo único do art. 40 se apresenta como “compensação” para o titular 

da patente, provavelmente estamos diante de um benefício bis in idem a favor da big 

farma em detrimento do interesse público no Brasil.  

 

4. JUDICIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E A EXTENSÃO DO PRAZO DE 
VALIDADE DE PATENTES  

 

O consumo de bens e serviços de saúde vem aumentando no Brasil desde 2010, em 

razão do crescimento e do envelhecimento populacional. De acordo com o IMS Health, 

estima-se que o mercado farmacêutico brasileiro mundial deverá alcançar em uma 

década, o 5° lugar em faturamento mundial, ficando atrás somente de grandes potências 

como Estados Unidos, China, Japão e Alemanha69/70. Por sua vez, os gastos com 

medicamentos representam uma significativa parcela das despesas de saúde das famílias 

brasileiras (incluindo planos privados) e também das despesas governamentais, 

respectivamente: R$ 92,5 bilhões, cerca de 1,5% do PIB, e 10,9 bilhões, cerca de 0,2% 

do PIB71.   

Subjacente a esse panorama, a indefinição do prazo de monopólio de exploração da 

propriedade industrial vem provocando lesões negativas a todo o sistema e a própria 

Constituição, especialmente ao direito à saúde, em razão da obstacularização à norma 

programática finalística do art. 196 da CFB, bem como à ordem econômica 

constitucional: a livre concorrência art. 170, IV, da CFB e defesa do consumidor arts. 5º, 

                                                            
comércio farmacêutico internacional. Isso permitiria que detentores de patentes farmacêuticas 
solicitassem novas patentes para pequenas alterações em seus produtos existentes, ampliando assim o 
monopólio das patentes e retardando ainda mais a introdução de genéricos no mercado. O resultado 
cumulativo dessas mudanças na lei internacional de patentes também pode comprometer um componente 
crucial do Acordo TRIPS chamada Declaração de Doha, que garantiu nações acesso a medicamentos 
essenciais”. Para maiores desenvolvimentos, cf. STIMAC, Alexander, The Trans-Pacific Partnership: The 
Death-Knell of Generic Pharmaceuticals? 49 Vand. J. Transnat'l L. 853 (University Law School, 
Vanderbilt Journal of Transnational Law), 2016, p.  6 ss. 
69 INTERFARMA -  Perspectivas do Mercado Farmacêutico para 2018, 05/01/2018 Disponível em 
https://www.interfarma.org.br/noticias/1494 Acesso em 06 de fevereiro de 2018.  
70 Ainda, acresça-se a essa panorama que o Brasil é um dos países que mais arrecada impostos sobre 
medicamentos ou seja: o consumidor financia seu tratamento terapêutico, através de medicamentos, e ainda 
paga um dos maiores tributos do mundos. Para maiores desenvolvimentos, ver: INTERFARMA – 
Associação da Industria Farmacêutica de Pesquisa – Tributos e Medicamentos. (2012) 
https://www.interfarma.org.br/public/files/biblioteca/17-Livro%20Tributos%20e%20Medicamentos%20-
%20site.pdf Acesso em 03 de abril de 2018.  
71 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Conta-satélite de saúde: Brasil, 2010-2015. Rio 
de Janeiro: IBGE, 2018.  

https://www.interfarma.org.br/noticias/1494
https://www.interfarma.org.br/public/files/biblioteca/17-Livro%20Tributos%20e%20Medicamentos%20-%20site.pdf
https://www.interfarma.org.br/public/files/biblioteca/17-Livro%20Tributos%20e%20Medicamentos%20-%20site.pdf
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XXXII, e 170, V, da CFB72. Isso ocorre, porque aos consumidores e aos demais 

interessados na exploração da patente farmacêutica, que não podem prever e programar-

se para iniciar a exploração da patente com a entrada de genéricos no mercado, a 

pendência prolongada, dificulta o acesso a medicamentos pela população, reduz a 

variedade de produtos e inibe a concorrência73. Portanto, o texto constitucional autoriza 

a intervenção estatal da economia, por meio de regulamentação e regulação de setores 

econômicos, desde que o exercício de tal prerrogativa esteja ajustado aos princípios e 

fundamentos da ordem econômica constitucional74.   

Um estudo elaborado em 2013 pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da 

Câmara dos Deputados, intitulado A revisão da Lei de Patentes: inovação em prol da 

competitividade nacional, concluiu que: “[n]o caso dos produtos farmacêuticos, por 

exemplo, a concessão de patente dificulta a efetivação das políticas públicas na área da 

saúde, além de restringir o acesso a tratamento adequado para grande parte da população, 

em razão dos altos preços cobrados pelo detentor de patentes75”. E a “grande massa” ainda 

é dependente do sistema público de saúde, inclusive de forma indireta, obtendo 

medicamentos (geralmente de alto custo) distribuídos pelo governo por intermédio de 

demanda judicial 76.  

                                                            
72 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: [...] IV – livre concorrência; V – defesa do consumidor”. 
73 Cf. UNITED KINGDOM. Intellectual Property Office. Patent backlogs and mutual recognition. Jan. 
2010. Disponível em: http://bit.ly/ukipo002 ou https://www.gov.uk/government/publications/patent-
backlogs-and-mutual-recognition; Acesso em: 12 maio 2018, p. ix. 
74 “[...] De fato, o texto constitucional de 1988 é claro ao autorizar a intervenção estatal na economia, por 
meio da regulamentação e da regulação de setores econômicos. Entretanto, o exercício de tal prerrogativa 
deve se ajustar aos princípios e fundamentos da Ordem Econômica, nos termos do art. 170 da Constituição. 
Assim, a faculdade atribuída ao Estado de criar normas de intervenção estatal na economia (Direito 
Regulamentar Econômico, da lição de Bernard Chenot e Alberto Venâncio Filho, Droit public économique, 
Dictionnaire dês Sciences Économiques, 1958, pp. 420-423 e A intervenção do Estado no domínio 
econômico. O direito econômico no Brasil, 1968, respectivamente) não autoriza a violação ao princípio da 
livre iniciativa, fundamento da República (art. 1º) e da Ordem Econômica (art. 170, caput) [...]” Ver: STF. 
REXt 422941, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, DJ 24-03-2006 – Trecho do voto do relator). 
75 O estudo destina um tópico especial (tópico 4) para tratar da “não extensão do prazo de patentes” e ao 
final apresenta uma proposta legislativa (o PL 3.944/2012), de autoria da Deputada Jandira Feghali e outros, 
que propõe a supressão do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Patentes. Disponível em: 
file:///C:/Users/Rafaella%20Dias/Dropbox/tese/revisao_lei_patentes.pdf Acesso em 03 de janeiro de 2018. 
Atualmente, o PL 3.944/2012 ainda está em trâmite na Câmara dos Deputados, cujo ultimo andamento da 
em 09/03/2017. Disponível em 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=545802 Acesso em 03 de 
janeiro de 2018.  
76 Cf. DÓRIA, R. Evolução do Padrão de Consumo das Famílias Brasileiras no Período 2003-2009 e 
Relações com a Distribuição de Renda. [Dissertação de Mestrado] Programa de Pós-Graduação em 
Economia, PPGE, do Instituto de Economia – UFRJ/Rio de Janeiro. 2013. 

http://bit.ly/ukipo002
https://www.gov.uk/government/publications/patent-backlogs-and-mutual-recognition
https://www.gov.uk/government/publications/patent-backlogs-and-mutual-recognition
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=545802
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Para atender as finalidades programáticas constitucionais (art. 196 da CFB) por 

meio das políticas públicas referentes à assistência terapêutica integral farmacêutica (art. 

6° da Lei 8.080/90)77, o governo brasileiro efetua a compra e distribuição de 

medicamentos pelo SUS com base no rol da Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (Rename) 78 e, portanto, paga os royalties79 ao titular da patente farmacêutica, 

enquanto perdurar a sua vigência. Um levantamento feito até 2016, elaborado pela UFRJ 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro), a pedido da ABIA (Associação Brasileira 

Interdisciplinar de AIDS, Observatório Nacional de Políticas de AIDS), estimou em 2 

bilhões de Reais adicionais o impacto causado ao Ministério da Saúde em compras 

centralizadas regulares de nove medicamentos essenciais (drogas usadas no tratamento 

de câncer, Aids e hepatite C) por força de prorrogações da validade de patentes que 

chegaram a alcançar mais de dez anos80. A pesquisa teve por hipótese comparativa a 

existência de medicamentos genéricos, que com base na Resolução no 2/200481 da 

Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos da Anvisa, dispõe que o preço de 

fábrica dos genéricos não poderá ser superior a 65% do preço dos medicamentos de 

referência correspondentes. Ou seja, admite-se por pressuposto que esses medicamentos 

seriam pelo menos 35% mais baratos na presença de genéricos82.  

                                                            
77 Vide item 3.2.1 deste trabalho.  
78 “[a] Rename é a lista que define os medicamentos que devem atender às necessidades de saúde prioritárias 
da população brasileira no Sistema Único de Saúde (SUS). A lista de 2017 conta com 869 itens, contra 842 
da edição de 2014 [...] A organização da Rename segue orientação da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) que estabelece o material como uma das estratégias para promover o acesso e uso seguro e racional 
de medicamentos.” Ver: MINISTÉRIO DA SAÚDE – Fundo Nacional de Saúde – Ministério da Saúde 
publica nova lista medicamentos essenciais para o SUS. 28.08.2017.  Disponível em: 
http://portalfns.saude.gov.br/ultimas-noticias/1727-ministerio-da-saude-publica-nova-lista-de-
medicamentos-essenciais-para-o-sus Acesso em 05 de março de 2018.  
79 “Royalty é uma palavra de origem inglesa que se refere a uma importância cobrada pelo proprietário de 
uma patente de produto, processo de produção, marca, entre outros, ou pelo autor de uma obra, para permitir 
seu uso ou comercialização”. Ver: SENADO FEDERAL – Senado Noticias: Royalties. Disponível em: 
https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/royalties Acesso em 02 de outubro de 2018.  
80 PARANHOS J. Projeto ABIA: extensão de patentes e custos para o SUS. Disponível em:  
http://www.abifina.org.br/arquivos/download/parecer_ie_ufrj.pdf    Acesso em Julho 2016.   
81 ANVISA. Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Resolução no 2, de 5 de março de 2004. 
Diário Oficial da União 2004. Disponível em: 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/2932039/Resolu%C3%A7%C3%A3o+n%C2%BA+2+de+
5+de+mar%C3%A7o+de+2004+(PDF).pdf/b6d68347-a134-4465-a2f1-e5ed0cabc747 Acesso em 06 de 
maio de 2017.  
82 A título de exemplo, é o que ocorre com uma patente associada ao medicamento Fosamprenavir 
(PI9912156). A mesma foi depositada no INPI em 1999 e concedida em 2016 ou seja, após dezessete anos 
de processamento. Em tese, teria mais 03 anos até sua patente expirar em 2019, à luz do Acordo TRIPS e 
do caput 40 da LPI. Graças à prorrogação contida na exceção do parágrafo único do Artigo 40, a patente 
da droga ganhará mais sete anos de validade, findando em 2023 sua extensão, para completar os dez anos 
de vigência previstos depois da concessão. Um estudo entabulado em 2017 estimou que os gastos com a 
aquisição desse medicamento demonstrou um valor médio anual de compras governamentais entre 2011-
2014 de R$ 40.033.800,00 e que, caso o mesmo tivesse sido fabricado por indústria genérica, o gasto 

http://portalfns.saude.gov.br/ultimas-noticias/1727-ministerio-da-saude-publica-nova-lista-de-medicamentos-essenciais-para-o-sus
http://portalfns.saude.gov.br/ultimas-noticias/1727-ministerio-da-saude-publica-nova-lista-de-medicamentos-essenciais-para-o-sus
https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/royalties
http://www.abifina.org.br/arquivos/download/parecer_ie_ufrj.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/2932039/Resolu%C3%A7%C3%A3o+n%C2%BA+2+de+5+de+mar%C3%A7o+de+2004+(PDF).pdf/b6d68347-a134-4465-a2f1-e5ed0cabc747
http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/2932039/Resolu%C3%A7%C3%A3o+n%C2%BA+2+de+5+de+mar%C3%A7o+de+2004+(PDF).pdf/b6d68347-a134-4465-a2f1-e5ed0cabc747
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O mesmo estudo ainda comprovou que sete medicamentos sob a égide da dilatação 

legal e adquiridos por determinação de ordem judicial, entre os anos de 2013 e 2015 (na 

modalidade de compra por dispensa de licitação em razão de interesse público83) 

totalizaram o montante vultoso de R$ 6.802.191,96 a mais para o governo brasileiro. Isso 

ocorre, porque há muitos medicamentos que não são concedidos pelo SUS, ainda que 

considerados de imensa “essencialidade” para a saúde pública, como é o caso do 

medicamento Avastin (bevacizumabe).  

 

4.1 Case Study: medicamento Avastin  

 

O Avastin é um medicamento oncológico, reinvidicado em quatro pedidos de 

patente no Brasil (o PI9809388, o PI9809387 e suas divisões PI9816306 e PI9816350, 

todos da empresa Genentech (representada pela Roche no Brasil), depositados no INPI 

em 03/04/1998. O primeiro relatório do exame técnico para o pedido PI9809387 foi 

emitido somente em 22/04/2009, passados já 11 anos do depósito do pedido da patente. 

As patentes deveriam ser válidas até 2018, porém, após 20 anos do depósito dos pedidos 

no Brasil, o exame ainda está pendente, de modo que, quando concedidos, gozarão de um 

prazo de validade de 10 anos contados a partir de sua concessão (de acordo com o 

parágrafo único do artigo 40 da Lei de patentes, passando a vigorar até 2023. Em alguns 

países, esses pedidos já foram avaliados e concedidos, tais como Canadá, Estados Unidos, 

Japão, além de vários países da Europa. Em outros, as patentes para esse mesmo 

medicamento irão expirar entre os anos 2018 e 2019. Ressalte-se que o Avastin já possuía 

uma patente concedida no Brasil, a patente pipeline84 PP1101137, depositada em 1992, 

cuja validade findou em 2011.  

                                                            
governamental anual no mesmo período teria sido R$ 26.021.970,00. A conclusão obtida é que a 
prorrogação para o medicamento Fosamprenavir provocará um custo “adicional” de pelo menos R$ 
99.695.130,16 aos cofres públicos brasileiro. Ver JANNUZZI AHL, VASCONCELLOS AG. Quanto custa o 
atraso na concessão de patentes de medicamentos para a saúde no Brasil? Cad. Saúde Pública 2017; 
33(8):e00206516, doi: 10.1590/0102-311X00206516, 2017, p. 3.  
83 É reservada à Administração a discricionariedade para decidir, em face das circunstâncias do caso 
concreto, se dispensa ou não o certame. Até mesmo em presença da hipótese em que a dispensa é autorizada, 
a Administração Pública pode preferir proceder à licitação, se tal atender superiormente ao interesse 
público. Para maiores desenvolvimentos, ver: JUNIOR, Jessé Torres Pereira. Comentários à Lei de 
Licitações e contratações da Administração Pública, São Paulo: Renovar, 2007. p. 290. 
84As patentes de medicamentos, alimentos e outros produtos concedidas por outros países foram revalidadas 
no Brasil, não havendo aferição dos requisitos técnicos e necessários à geração do direito de patente 
conforme deveria ser verificado pelo INPI, sendo observados os termos do pais estrangeiro. A novidade 
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Inequivocamente, a perenização do monopólio de patentes com a mesma 

importância do medicamento Avastin é um grande desafio para a saúde brasileira, pois 

tarda a entrada de genéricos no mercado e impede que seja efetivado o interesse social 

com vistas à garantia à saúde para a maioria dos pacientes com câncer (tais como câncer 

colorretal, câncer de pulmão, câncer de mama e câncer de células renais). Ainda, ao 

mesmo tempo que o medicamento possui imensa importância para vários tratamentos 

oncológicos, possui também um custo elevadíssimo praticado ao alvitre da empresa 

dententora do monopólio que até os dias atuais não enfrenta concorrência no Brasil, 

chegando a custar até R$ 6.484,23 reais, o valor de uma ampola injetável de 400mg do 

Avastin - Roche85.   

Considerando que a patente ainda não foi concedida pelo INPI86 e que até o 

momento o medicamento de altíssimo custo não é distribuído pelo SUS, a acessibilidade 

e variedade do mesmo se encontram reduzidas ao consumidor brasileiro. Tomando por 

base o estudo que trilhamos no capítulo anterior sobre judicialização da saúde no Brasil, 

pode-se considerar que o medicamento Avastin está entre os vários medicamentos 

pleiteados à justiça sob a forma de compelir o governo a concede-lo gratuitamente, à luz 

de fundamentos constitucionais, tais quais o direito à vida, à saúde e a dignidade da pessoa 

humana.   

                                                            
absoluta é o critério adotado pelo Brasil no que diz respeito às patentes, assim, o requisito da novidade não 
estaria sendo efetivamente cumprido, tendo em vista a publicidade existente. Com efeito, mais de mil 
remédios receberam em 1997 patentes pipeline com base nos artigos 230 e 231 da Lei de patentes brasileira. 
Economistas calcularam que, só para o medicamento Imatinib, o Estado brasileiro gastou 18 vezes mais do 
que se fosse adquirir o equivalente genérico. Já para o remédio Atorvastina o gasto foi 11 vezes maior. 
Assim sendo, nos anos da litispendência infrutífera da ADIn 4.234 de 2009, centenas de milhões de reais 
saíram dos cofres. públicos em virtude de uma lei cuja constitucionalidade foi contestada com base em 
sólidos argumentos, porém, perdeu o objeto já que as patentes adquiridas em 1997 já expiraram ou estão 
prestes a expirar, por força do prazo vintenário. Para maiores desenvolvimentos sobre a interpretação das 
patentes à luz dos princípios da Constituição Federal Brasileira de 1988, encontra-se o memorial de amicus 
curiae, elaborado pela FGV Direito Rio de Janeiro: Disponível em 
https://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/files/u100/amicus_adi_5529_abia__assinado.pdf Acesso em 
25 de janeiro de 2018. A tese da constitucionalidade dos artigos 230 e 231 é defendida em: CANOTILHO, 
J.G et. al. (2008). Dados e projeções financeiras em: 
http://www2.camara.leg.br/acamara/estruturaadm/altosestudos/seminarios/seminario-patentes-futuro-da-
industria-nacional-de-farmacos/ReleasefinalSeminrio.pdf;%20http. Ver também 
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,lei-de-patentes-fez-pais-gastar-r-123-milhoes-a-mais com-4-
medicamentos-imp-,682272.   
85 Segundo a base de dados K@iros (Disponível em: www.brasil.kairosweb.com , acessado em 02 de junho 
de 2018) o preço de uma ampola do Avastin® (Roche) injetável 400 mg custa entre: R$ 5.894,76 e 6.484,23. 
86 O status legal dos pedidos de patentes no Brasil é verificado no INPI http://www.inpi.gov.br/pedidos-
em-etapas/faca-busca. Verificação do medicamento Bevacizumabe disponível 
https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/PatenteServletController Acesso em 16 de maio de 2018.  

http://www.brasil.kairosweb.com/
http://www.inpi.gov.br/pedidos-em-etapas/faca-busca
http://www.inpi.gov.br/pedidos-em-etapas/faca-busca
https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/PatenteServletController
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Em recentíssima decisão, o Tribunal Regional Federal – 4ª Região manteve em grau 

de recurso a “tutela de urgência87” concedida pelo juízo a quo, determinando que a União, 

o Estado e o Municipio (através da responsabilidade solidária)88 fornecessem à parte 

requerente o medicamento Avastin (Bevacizumabe) por tempo indeterminado. Entre os 

fundamentos arrogados, o Relator entendeu que o STF está firmando jurisprudência no 

sentido de que há legitimidade constitucional para o controle e intervenção nas políticas 

públicas nos casos de abusividade e omissão governamental para fazer cumprir o direito 

à saúde. Transcreva-se, por oportuno, trecho do aresto:   

 
Legitimado está o Judiciário a intervir nas políticas públicas determinando 
que se cumpra a CF/88, notadamente o seu art. 196 da CF/88, preservando sua 
força normativa não podendo o Estado se furtar à sua obrigação sob alegações 
vazias e não comprovadas de ausência de recursos para a efetivação dos 
direitos sociais (" reserva do possível "), tendo em vista a necessidade de se 
garantir a todos o mínimo existencial, necessário a se viver com dignidade. 
Em que pese o fornecimento de medicamentos, em alguns casos, exija um 
alto custo, isso, per si, não pode ser empecilho para o seu fornecimento, como 
já decidido pelo Min. Gilmar Mendes, na STA nº 175 AgR/CE, nos seguintes 
termos:" o alto custo de um tratamento ou de um medicamento que tem 
registro na ANVISA não seria suficiente para impedir o seu fornecimento 
pelo poder público ". Deve-se ter sempre em vista que a vida protegida pela 
CF/88 não é qualquer tipo de sobrevivência, mas sim a vida digna, aquela na 
qual existe efetivamente um cidadão que possui direitos e deveres que devem 
ser garantidos e respeitados. Dessa forma, não é qualquer tratamento que 
deve ser custeado pelo Poder Público, mas sim aquele mais adequado e 
eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento, 
mesmo que seja de alto custo89. 

 

                                                            
87 A tutela de urgência é prevista no Código de Processo Civil brasileiro e considerada satisfativa para evitar 
um grave dano, conferindo ao autor provisoriamente a garantia imediata das vantagens de direito material 
para as quais se busca a tutela definitiva. No caso concreto dos medicamentos, a tutela de urgência visa 
evitar o grave dano da piora do paciente que sem a obtenção a tempo do medicamento pode chegar, 
inclusive, à morte, caso tenha que aguardar o deslinde do processo.  “A antecipação é dos efeitos práticos 
que seriam gerados com a concessão definitiva da tutela pretendida elo autor e não da tutela jurisdicional 
em si. Portanto, não se antecipa a tutela constitutiva ou declaratória da mesma forma não se antecipa a tutela 
condenatória, mas sim os efeitos que essas tutelas geram no plano dos fatos”. Para maiores 
desenvolvimentos, ver: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Civil – volume único. 8ed. 
– Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 439. 
88 De acordo com precedentes jurisprudenciais do STJ: “[é] solidária a responsabilidade pela efetivação do 
direito à saúde (art. 23, inciso II, da CF), o que implica não apenas na elaboração de políticas públicas e em 
uma consistente programação orçamentária para tal área, como também em uma atuação integrada entre 
tais entes, que não se encerra com o mero repasse de verbas”. Ver STJ - REsp 1657951 - Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES – DJ 03/04/2017.  
89 Ver TRF-4ª REGIÃO: AG 50710072220174040000 5071007-22.2017.4.04.0000, Relator SÉRGIO 
RENATO TEJADA GARCIA, 12.01.2018. Disponível em: https://trf-
4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/539165344/agravo-de-instrumento-ag-50710072220174040000-
5071007-2220174040000?ref=topic_feed Acesso em 13 de março de 2018.  

https://trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/539165344/agravo-de-instrumento-ag-50710072220174040000-5071007-2220174040000?ref=topic_feed
https://trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/539165344/agravo-de-instrumento-ag-50710072220174040000-5071007-2220174040000?ref=topic_feed
https://trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/539165344/agravo-de-instrumento-ag-50710072220174040000-5071007-2220174040000?ref=topic_feed
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A decisão supra faz parte do avolumado de ações judiciais no Brasil no que toca o 

requerimento por via judicial de medicamentos, que na sua maioria, são de alto custo e 

não constam no rol do Rename, logo, não são distribuídos pelo SUS90. A judicialização 

da saúde para o acesso a medicamentos “camufla” o sucesso no domínio da proteção à 

saúde, haja vista que a destinação de verbas para cada vencedor dessas ações representa 

um peso considerável aos cofres públicos e consequentemente a toda a sociedade civil. 

Nesse sentido, alguns precedentes jurisprudenciais são coerentes ao admitir que: “[n]ão é 

ônus do Judiciário administrar o SUS [...] os recursos do SUS são, notoriamente, 

escassos. Deferir-se, sem qualquer planejamento, benefícios para poucos, ainda que 

necessários, podem causar danos para muitos, consagrando-se, sem dúvida, injustiça. 

Sequer pode-se considerar o Judiciário como uma via que possibilite que um paciente 

possa burlar o fornecimento administrativo de medicamentos, garantindo seu 

tratamento sem que se leve em consideração a existência de outros na mesma ou em 

piores circunstância91."  

Portanto, a dilatação do prazo de validade de patentes além de macular a livre 

concorrência, reduz as possibilidades do consumidor adquirir o medicamento por conta 

própria. Com efeito, vem tornando-se contumaz para uma parcela desses consumidores 

(na sua maioria pessoas com recursos) provocar o judiciário para a obtenção “indireta” 

de medicamentos pelo governo, na sua maioria, de alto custo. E embora esses grupos 

possam lograr êxito no caso concreto, a sociedade como o todo é quem suporta as 

consequências deletérias causadas pela extensão legal de patentes no ordenamento 

                                                            
90 O fornecimento de medicamentos sem que contenha na listagem do SUS faz parte dos Recusos 
Repetitivos do STJ. Recurso repetitivo, portanto, é aquele que representa um grupo de recursos especiais 
que tenham teses idênticas, ou seja, que possuam fundamento em idêntica questão de direito”. Ver 
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Processos/Repetitivos-e-IAC/Saiba-mais/Sobre-Recursos 
Repetitivos Acesso em 02 de abril de 2018. “A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu o 
julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, que fixa 
requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS.  Os 
critérios estabelecidos  só  serão exigidos nos processos judiciais que forem distribuídos a partir desta 
decisão, sendo eles: 1   -  Comprovação,   por  meio  de  laudo  médico  fundamentado  e circunstanciado  
expedido  por  médico  que  assiste  o paciente, da imprescindibilidade  ou  necessidade  do  medicamento, 
assim como da ineficácia,  para  o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo  SUS;  2  -  
Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo  do  medicamento  prescrito;  e  3 - Existência de 
registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)”. Cf.  REsp 1682973 / RJ 
RECURSO ESPECIAL 2017/0167357-7, Ministro O G FERNANDES (1139), T2 - SEGUNDA TURMA, 
DJe 11/06/2018.  
91 Ver TRF4 – Apelação n° 5000879-84.2011.404.0000, Relatora Marga Inge Barth Tessler - D.E. 
10/04/2011. Disponível em: https://trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/561298920/apelacao-remessa-
necessaria-apl-50073239420164047005-pr-5007323-9420164047005/inteiro-teor-561298927 Acesso 
em 05 de abril de 2017.  

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Processos/Repetitivos-e-IAC/Saiba-mais/Sobre-Recursos%20Repetitivos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Processos/Repetitivos-e-IAC/Saiba-mais/Sobre-Recursos%20Repetitivos
https://trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/561298920/apelacao-remessa-necessaria-apl-50073239420164047005-pr-5007323-9420164047005/inteiro-teor-561298927
https://trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/561298920/apelacao-remessa-necessaria-apl-50073239420164047005-pr-5007323-9420164047005/inteiro-teor-561298927
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jurídico brasileiro, pois questões como essas, no entendimento de STIGLITZ (2014)92: 

“[c]ostumam envolver um verdadeiro desperdício de recursos, o qual baixa a 

produtividade e o bem-estar do país. Distorcem a alocação de recursos e tornam a 

economia mais fraca”.  

 

5.       CONCLUSÃO 

 

Não raras são as divergências existentes no modus de realização do direito à saúde 

pelos Estados. Nesse particular, a saúde no Brasil vem enfrentando questões delicadas, 

sobretudo no que diz respeito o acesso a medicamentos. Embora haja um lastro de 

políticas públicas no desiderato das normas programáticas finalísticas contidas na 

constituição federal brasileira de 1988, há algumas incoerências normativas e políticas 

encontradas no plano infraconstitucional que acabam por fragilizar a concretização do 

direito à saúde ao acesso a medicamentos, a médio e longo prazo.    

A esse despeito, à revelia da disponibilidade de recursos materiais e humanos sob 

a averiguação prévia orçamentária, vimos que o poder judiciário de há muito no Brasil 

vem arrogando uma legitimidade constitucional para o controle e intervenção nas 

políticas públicas nos casos em que considera o governo omisso à concretização da saúde 

para o fornecimento de medicamentos não distribuídos por meio do SUS. Desse modo, o 

fenômeno da judicialização de medicamentos, cada vez mais fortalecido na interpretação 

da fundamentalidade da saúde por efeito imediato, se opera em números já contundentes 

de ações judiciais no país, camuflando um êxito no domínio da proteção à saúde.  

Contudo, não é hostil pensar que essa circunstância é sem dúvida injusta para a 

sociedade, pois o fenômeno da judicialização se caracteriza como um paliativo à 

inacessibilidade de medicamentos por conceder o seu fornecimento apenas a uma 

determinada parcela da população que, na sua grande maioria, possui recursos suficientes 

para manejar a pretensão através de escritórios de advocacia especializados na questão 

em causa. De revés, a coesão social é afetada na medida em que políticas públicas para o 

próprio setor, de caráter universal, são desprivilegiadas em razão do desvio forçado de 

verbas não negligenciáveis para conter a “sangria” dessas demandas judiciais.  

                                                            
92 Cf. STIGLITZ, Joseph, op., cit., p. 101 e 165.  
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E então, com a impossibilidade da inserção de alguns medicamentos genéricos no 

mercado, os efeitos da famigerada prorrogação no prazo de validade de patentes para o 

Brasil já são em números um deletério impacto a seus cofres públicos. Para compras 

centralizadas regulares de nove medicamentos de referência e essenciais, um estudo 

revelou que até 2016, o Ministério da Saúde desembolsou 2 bilhões de reais a mais. Para 

sete medicamentos adquiridos por determinação de ordem judicial, o valor superou a cifra 

de 6 bilhões de reais somente entre os anos de 2013 e 2015. Esses valores estão refletidos 

na quantidade absurda de processos judiciais em trâmite na área da saúde até o ano de 

2017: 1.346.931, onde o pedido de fornecimento de medicamento pelo SUS se destaca 

como o campeão de litígio, com 312.147 de ações ainda em curso.  

Não há como negar que a extensão do prazo de validade de patentes é uma das 

principais causas da judicialização de medicamentos, especialmente porque a grande 

maioria, possue custo elevado. Os desvios forçados dessas verbas e de compras regulares, 

pelo governo, de medicamentos que já deveriam estar sob o domínio público são, de 

revés, nocivos à própria concretização da saúde no Brasil.  

E comprova essa circunstância na hipótese dos reiterados cortes orçamentários pelo 

governo à Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ): um dos maiores centros de pesquisa à 

saúde e desenvolvimento social em medicamentos de referência com subsídios do 

governo brasileiro. (FIOCRUZ), que recebe subsídios do governo brasileiro para 

promover a saúde e desenvolvimento social, com projetos de P&D em medicamentos de 

referência, destacando-se como um dos principais centros de pesquisas de doenças 

tropicais no Brasil, anunciou muito recentemente um corte orçamentário de R$ 5,2 

milhões em 2018 e o cancelamento de R$ 135 milhões no Programa Fortalecimento do 

Sistema Único de Saúde (SUS), este último, através da Medida Provisória 839. Os cortes 

já são comuns há alguns anos para a Fundação, o que é deletério para o direito à saúde, 

através do enfraquecimento de incentivo às políticas públicas, bem como ao 

desenvolvimento P&D de medicamentos pioneiros no país93.  

Desse modo, entendemos que o impacto econômico e social causados pela leniência 

da administração, alimentada pelo uso arbitrário da extensão de patentes no direito 

brasileiro, é uma sangria que resvala negativamente para o próprio setor da saúde, quando 

vimos, a exemplo do que está a ocorrer com a FIOCRUZ, que a sociedade civil brasileira 

                                                            
93 BRASIL. Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ. Fiocruz avalia consequências de corte orçamentário. 
05.06.2018. Disponível em https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-avalia-consequencias-de-corte-
orcamentario Acesso em 15 de junho de 2018.  

https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-avalia-consequencias-de-corte-orcamentario
https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-avalia-consequencias-de-corte-orcamentario
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quem arca com o ônus da ineficiência administrativa e legiferante causados pela extensão 

do prazo de validade de patentes farmacêuticas.  

E por não poder custear ela mesma a compra de determinados medicamentos, que 

ainda estão sob o manto do monopólio extensivo de patentes, recorre ao judiciário 

corriqueiramente para obtenção indireta dos mesmos pelo governo, sendo, 

inequivocamente, uma das causas da judicialização de medicamentos no Brasil. 
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RESUMO 

Este artigo traz um estudo sobre a utilização de marca registrada nas campanhas de marketing virtual 
conhecidas como links patrocinados. Serão abordados em quais casos terceiros podem valer-se de 
marcas registradas para dar destaques em sua publicidade on-line e as situações que tal prática é 
considerada abusiva e enseja responsabilização e consequente dever de reparação de danos, tanto por 
parte daquele que publica o anúncio quanto do provedor de aplicação que disponibiliza o serviço de 
links patrocinados. 
Palavras-chave: Marca. Link patrocinado. AdWords. 
 

ABSTRACT 
This article brings a study about the use of trademark in the virtual marketing campaigns known as 
sponsored links. It will be addressed in which cases third parties can use trademarks to give 
prominence in their online advertising and situations that such practice is considered abusive and 
leads to liability and consequent duty to repair damages, both by the publisher of the advertisement 
and the application provider that provides the sponsored links service. 
Keywords: Brand., Sponsored Link. AdWords 
 

RESUMEN 
Este artículo trae un estudio sobre el uso de marca registrada en las campañas de marketing virtual 
conocidas como enlaces patrocinados. Se abordarán en cuáles casos terceros pueden valerse de 
marcas registradas para dar destaque en su publicidad en línea y las situaciones que tal práctica es 
considerada abusiva y da la responsabilidad y consecuente obligación de reparación de daños tanto 
por parte de aquel que publica el anuncio como del proveedor de aplicación que ofrece el servicio de 
enlaces patrocinados. 
PALABRAS CLAVE: MARCA. ENLACE PATROCINADO., ADWORDS. 
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INTRODUÇÃO 

Marca pode ser definida como sendo um sinal visualmente perceptível capaz de distinguir 

os produtos ou serviços de uma empresa, principalmente, em relação a outros concorrentes 

(JUNGMANN, 2010). Mais do que isto, a marca constitui patrimônio valioso para seu titular, que a 

constrói geralmente empregando volumosas quantidades de recursos. Este é um dos motivos que 

atribuem relevância à sua proteção. 

O volume de negócios realizados em ambiente virtual cresce solidamente a cada ano e a 

atuação das empresas na internet assume seu protagonismo, principalmente para grandes 

corporações. 

Desta forma, a exposição das marcas em ambiente virtual é cada vez mais constante e, ao 

contrário do que ocorria com a publicidade nas mídias que precedem à internet, as quais sofriam 

limitações físicas (o espaço disponível nas páginas de um jornal ou revista, ou o tempo livre na 

televisão para a exibição de comerciais) que tornavam a publicidade bastante onerosa e por 

consequência menos acessível, atualmente manter um site ou contratar serviços de anúncios em redes 

sociais ou em buscadores de conteúdo, é algo exequível a praticamente qualquer pessoa. 

A facilidade e o baixo custo de se anunciar na internet, porém, traz consigo um maior 

potencial para a ocorrência de violações à proteção dos signos distintivos. 

No Brasil, a propriedade das marcas tem estatura de direito fundamental 

constitucionalmente previsto no inciso XXIX do artigo 5º da lei maior2. Ocorrendo violação ao direito 

de propriedade da marca o titular pode exigir do Estado a prestação da tutela jurisdicional, tendo, em 

alguns casos, consequências penais para o infrator. 

No decorrer deste trabalho será demonstrada a importância dos signos distintivos para as 

organizações, o modo de funcionamento do serviço de links patrocinados, e como o Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo tem aplicado o direito nacional nas lides envolvendo o desrespeito ao 

direito marcário neste tipo específico de marketing virtual. Como insumo para a análise das decisões, 

nos conflitos envolvendo o tema, foi utilizada a base de jurisprudência da corte paulista 

disponibilizada na rede mundial de computadores3. 

                                                 
2 A Constituição Federal de 1988 traz a seguinte redação em seu artigo 5º, XXIX: "a lei assegurará aos autores de inventos industriais 
privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas 
e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;". 
3 Consulta Jurisprudencial realizada no endereço eletrônico <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do>. 
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Na consulta jurisprudencial não se utilizou parâmetros de limitação temporal inicial, ou 

seja, para a pesquisa foram consideradas todas as decisões sobre o tema proferidas pelo tribunal até 

16 de fevereiro de 2017. 

Foram avaliadas também as políticas de utilização do serviço de links patrocinados 

Google AdWords, responsável pela quase totalidade das pesquisas realizadas na rede no país. 

Com isto, procurou-se apurar o tratamento dado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo 

nos casos de utilização por terceiros de marca protegida em sistemas de links patrocinados, apurando 

as situações em que os limites do direito de propriedade da marca permitem sua utilização por 

terceiros e nos casos de transgressão quais as consequências, na esfera civil, para o infrator. 

2 A IMPORTÂNCIA DAS MARCAS NO AMBIENTE VIRTUAL 

A marca, para o direito brasileiro, é todo sinal visualmente perceptível, ressalvadas as 

exceções legais4, e que exerce uma das seguintes funções: (1) distinguir produtos e serviços 

semelhantes ou afins – pode-se dizer que esta é sua principal função – (2) atestar a conformidade de 

um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações – marca de certificação – e, (3) 

identificar que um produto ou serviço provém de um membro de uma determinada entidade – marca 

coletiva. Para este estudo são relevantes as marcas que tem como função a diferenciação de produtos 

e serviços semelhantes. 

Em outubro de 2016 a Revista Forbes publicou ranking enumerando as 50 marcas mais 

valiosas do planeta. Vale ressaltar que, das dez primeiras posições, cinco são do setor tecnológico e 

duas destas têm suas operações essencialmente ligadas ao ambiente on-line. São elas o Google, que 

tem quase a hegemonia mundial em termos de mecanismo de busca na internet, e a Amazon, que 

sempre figura entre as maiores lojas de e-commerce do mundo. Sendo que a marca Google ocupa a 

segunda posição da lista atrás somente da fabricante de eletrônicos Apple. A marca do buscador de 

conteúdo foi avaliada em US$ 133,252 bilhões (FORBES, 2016), para fins comparativos pode-se 

eleger como parâmetro a informação publicada pela revista VEJA, em agosto de 2016, em matéria 

sobre o crescimento de 53% do valor de mercado das empresas brasileiras em 2016. O valor total das 

empresas brasileiras listadas em Bolsa de Valores após essa grande valorização totalizava US$ 715,7 

bilhões (LIMA, 2016). Ou seja, apenas o valor da marca (não o valor total da empresa) Google 

                                                 
4 O artigo 124 da Lei 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial – traz um rol dos símbolos que não podem ser registrados como marca. 
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correspondia, à época, ao equivalente a 18,6% do valor de todas as empresas brasileiras listadas em 

bolsa de valores em agosto de 2016, após uma valorização de 53%. 

A marca, em muitos casos, pode ser o bem mais valioso de uma empresa e a sua exposição 

na internet atualmente é praticamente inevitável não somente para as empresas voltadas à tecnologia 

e ao ambiente on-line, mas como prestadores de serviços e aqueles comercializam produtos. O 

comércio virtual nacional vem crescendo continuamente mesmo nos períodos de crise quando a 

economia em geral se retrai. 

No ano de 2015, 39,1 milhões de consumidores virtuais realizaram pelo menos uma 

compra, um volume 3% maior do que 2014, movimentando um total de R$ 41,3 bilhões no ano 

(WEBSHOPPERS, 2016, p. 16), vale lembrar que o Produto Interno Bruto do País em 2015 teve uma 

retração de 3,8% (IBGE, Contas Nacionais Trimestrais, 2016) e, ainda assim o e-commerce cresceu 

3% em número de consumidores e 15% em valor nominal em relação ao ano anterior. 

No Brasil, só no primeiro semestre de 2016, 23,1 milhões de consumidores realizaram 

pelo menos uma compra virtual e movimentaram R$ 19,6 bilhões (WEBSHOPPERS, 2016, p. 15), o 

número é basicamente cem vezes maior do que o faturamento do primeiro semestre de 2001 que foi 

de 197 milhões. Em julho de 2005, cerca de quatro milhões de pessoas haviam feito pelo menos uma 

compra em loja virtual brasileira desde o ano 2000 (WEBSHOPPERS, 2005, p. 9/11), ao passo que, 

só nos seis meses iniciais de 2016, 23,1 milhões de pessoas realizaram pelo menos uma compra. 

Se por um lado as marcas são bens valiosos que devem ser protegidos, por outro, a sua 

exposição e utilização no ambiente virtual é inevitável para as empresas que visam expandir seus 

negócios. O marketing virtual torna-se cada vez significativo e atualmente uma das formas mais 

utilizadas nesta modalidade publicitária são os links patrocinados. 

3 O QUE SÃO LINKS PATROCINADOS? 

Trata-se de uma das modalidades possíveis em termos de marketing virtual que vem 

ganhando cada vez mais relevância e sendo utilizada por um número cada vez maior de empresas. 

O consumidor que deseja acessar um site de internet, para realizar uma compra ou mesmo 

para obter informações sobre produtos e serviços, ele pode fazê-lo, em regra, de duas maneiras: (1) 

digitando o endereço eletrônico (URL - Uniform Resource Locator) do site em seu navegador 

(www.apple.com, por exemplo) ou (2) procurando pela empresa em um buscador como Google, Bing, 

Yahoo!, entre outros. É nessa segunda forma de acesso descrita que o internauta terá contato com os 

anúncios contratados através dos sistemas de links patrocinados. 

http://www.apple.com/
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"Os links patrocinados são anúncios pagos, inseridos ao lado das buscas, que são exibidos 

quando o consumidor busca com determinadas palavras-chave" (TORRES, 2010, p. 47). Por 

exemplo, um fictício vendedor de maçãs que atua no município de Bauru/SP, pode contratar o serviço 

de um buscador para que seu anúncio seja exibido, em destaque, como resultado de pesquisa realizada 

contendo os termos "maçã" e "Bauru". 

Este formato revolucionou a maneira de se anunciar produtos e serviços. Rapidamente e 

a baixíssimo custo é possível contratar o serviço, parametrizar a exibição do anúncio que pode ser 

disponibilizado em todo o planeta, ou restrito a um país ou região, pode-se também indicar se a 

publicidade estará disponível 24 horas todos os dias ou apenas no período noturno dos finais de 

semana, por exemplo, tudo isso ligado a palavras-chave definidas na contratação do serviço que irão 

atrelar a aparição da publicidade com a pesquisa realizada pelo usuário no sistema de busca na internet 

e, ao contrário de anúncios veiculados em jornais, revistas, rádio, televisão ou qualquer outro meio 

tradicional, o pagamento pelo serviço tem como base de cálculo a quantidade de cliques no anúncio, 

ou seja, o anunciante não paga pela simples exibição, mas pela quantidade de visitas que seu site 

efetivamente teve em decorrência do link patrocinado (JACOBSON, 2009). 

Atualmente praticamente todos os sistemas de busca na internet tem seu serviço de links 

patrocinados, neste estudo restringiu-se o escopo ao serviço prestado pelo Google, o chamado Google 

AdWords. 

3.1 Google AdWords 

Seria demasiadamente extenso o trabalho se este abrangesse todos os serviços de links 

patrocinados presentes no Brasil, desta forma, para que se pudesse analisar as políticas e os termos 

do serviço elegeu-se o Google AdWords. Tal escolha se deu com base na sua relevância medida pelo 

volume de pesquisas realizadas no buscador do Google em comparação com seus concorrentes. Em 

consulta à base de dados do StatCounter – Global Stats5 que mantém informações sobre o percentual 

de utilização dos sistemas de busca disponíveis na internet verificou-se que, no Brasil, em fevereiro 

de 2017, o Google detinha 97,21% das buscas realizadas no país. Isto posto, ao dissecar o serviço de 

marketing virtual do Google abarca-se quase a totalidade de exibições de anúncios contratados por 

meio de link patrocinado no país. 

                                                 
5 Disponível em: <http://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/all/brazil>. Acesso em 03 Mar 2017. 

http://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/all/brazil
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A característica mais relevante do Google AdWords para este estudo é a vinculação da 

publicidade às palavras-chave utilizadas nas pesquisas, pois é neste vínculo que potencialmente 

ocorrem as violações da propriedade de marca neste tipo de serviço. Pode ser citado como exemplo 

o Processo 1015330-08.2015.8.26.0224 do Tribunal de Justiça de São Paulo, que teve como autora 

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e no polo passivo da ação figurava 

DECOLAR.COM LTDA. A ré contratou o serviço de publicidade do Google vinculando os termos 

"CVC cruzeiros" e "CVC hotéis" aos seus anúncios publicitários. Assim, quando o potencial cliente 

realizava pesquisa com as referidas expressões, recebia como resposta, em destaque, anúncios da 

empresa Decolar.com, apesar de ter se valido em sua pesquisa da marca registrada “CVC” de 

titularidade de empresa concorrente. O Poder Judiciário entendeu a prática como lesiva ao direito 

marcário. A decisão em primeira instância foi favorável à autora e posteriormente confirmada pelo 

tribunal em nível recursal. O julgamento da apelação ocorreu em 18 de maio de 2016 com a seguinte 

ementa: 

MARCA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANO. LINK 
PATROCINADO. Uso da marca da autora como palavra chave de link patrocinado contratado 
pela ré. O consumidor que fazia uma busca na internet pelo nome da autora obtinha como 
resposta, dentre as opções, o site da requerida. Uso parasitário da marca. Dano moral 
presumido. Lesão à honra, reputação e imagem da autora que, ao lado do uso parasitário do 
nome da sociedade empresária, deve ser indenizado. A quantia de R$ 50.000,00 está 
adequada aos parâmetros do art. 944, do CC, o que justifica sua preservação. Não 
provimento. 

(TJ-SP; Relator (a): Enio Zuliani; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 18/05/2016). 

Realizada análise dos termos e políticas do serviço Google AdWords, descobriu-se que 

existem restrições para a utilização de marca registrada no corpo dos anúncios veiculados, o mesmo 

não ocorre no emprego de termo que corresponda a signo protegido como palavra-chave. O texto dos 

Termos do Programa de Publicidade do Google6 não regula de forma direta o tema, mas faz referência 

às Políticas do Google AdWords7 que tratam da utilização de marcas registras no sistema de 

publicidade em estudo. A seção "Conteúdo Restrito" das Políticas do Google AdWords traz, entre 

outros, o tópico "Marcas Registradas"8 que dispõe o tratamento dispensado às expressões registradas 

como marca e sua utilização em seu programa de marketing virtual. Seguem os trechos mais 

relevantes da política quanto ao uso de marcas registradas (grifo no original): 

                                                 
6 Disponível em: <https://bpui0.google.com/billing/ui/static/terms_and_conditions/TC-BRL-201308-Brazil-Portuguese.html>. 
Acesso em: 02 Mar 2017. 
7 Disponível em: <https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?hl=pt-BR>. Acesso em 02 Mar 2017. 
8 Disponível em: <https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6118>. Acesso em 03 Mar 2017. 

https://bpui0.google.com/billing/ui/static/terms_and_conditions/TC-BRL-201308-Brazil-Portuguese.html
https://bpui0.google.com/billing/ui/static/terms_and_conditions/TC-BRL-201308-Brazil-Portuguese.html
https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?hl=pt-BR
https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6118
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Abordagem do Google em relação a marcas registradas 

Se o proprietário de uma marca registrada envia uma reclamação ao Google sobre o uso da 
marca registrada dele em anúncios de texto do Google AdWords, o Google analisa a 
reclamação e pode impor determinadas restrições sobre o uso dessa marca registrada. 

Existem vários fatores que determinam quando as marcas registradas podem ser usadas em 
anúncios de texto do Google AdWords. Junto com os fatores descritos abaixo, essas políticas 
se aplicam somente quando um proprietário da marca registrada envia uma reclamação válida 
para o Google. 

Marcas registradas em textos de anúncios 

O Google analisa as reclamações e pode restringir o uso de uma marca registrada nos textos 
de anúncios. A exibição dos anúncios do Google AdWords não é permitida quando o texto 
dos anúncios contém marcas registradas restritas. Essa política aplica-se em todos os países. 

 

 

Marcas registradas como palavras-chave 

O Google não investiga ou restringe a seleção de marcas registradas como palavras-chave, 
mesmo que recebamos uma reclamação de marca registrada. 

Constata-se que Google não realiza uma filtragem prévia no conteúdo do anúncio 

veiculado ou nas palavras-chave empregadas para verificar se existem marcas registradas sendo 

utilizadas em anúncios. A empresa age, de forma reativa, diante da reclamação do titular de uma 

marca que figure, sem autorização, em texto de anúncio veiculado através do seu serviço de link 

patrocinado. O que merece destaque é o tratamento dado às palavras-chave que, mesmo diante de 

uma reclamação do titular da marca decorrente da utilização indevida do sinal distintivo protegido, 

não há restrição em sua utilização e sequer investigação do fato. 

Existem dois tratamentos distintos a depender de como uma marca protegida é empregado 

nos Google AdWords. Quanto ao conteúdo de um anúncio, terceiros não podem se valer de signo 

registrado como marca, cabendo a fiscalização ao titular do registro. Já no tocante às palavras-chave 

é permitida sua utilização não havendo restrição nem mesmo após manifestação do titular da marca. 

Assim, pode-se extrair das políticas do serviço que o Google entende a utilização de marca registrada 

em texto de anúncio de terceiro como violação da proteção garantida pela propriedade industrial, 

porém, o mesmo não ocorre na vinculação de signo distintivo protegido a anúncio de empresas não 

autorizadas através de palavra-chave. 

A seguir analisa-se a proteção da marca concedida pelo ordenamento jurídico nacional 

para, posteriormente, examinar os termos e políticas do serviço do Google à luz das normas relativas 

à propriedade industrial e da Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
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4 PROTEÇÃO DA MARCA 

O ordenamento pátrio, desde a Constituição de 1891, elevou ao nível constitucional a 

proteção das marcas (REQUIÃO, 2003), o texto constitucional trazia em seu artigo 72, § 27 que “A 

lei assegurará a propriedade das marcas de fabrica”; a Carta de 1934 manteve a previsão em seu artigo 

113; a lei maior de 1937 limitou-se a atribuir competência legislativa privativa à União referente à 

proteção das marcas (art. 16, XXI); em 1946 a propriedade das marcas voltou a figurar como direito 

constitucionalmente garantido (art. 141, § 18); o texto de 1967 manteve a estatura constitucional do 

direito de marca (art. 150, § 24); atualmente nossa lei maior traz o direito de propriedade da marca 

como direito fundamental insculpido no inciso XXIX de seu artigo 5º, com a seguinte redação: 

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua 
utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes 
de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do País; 

Nota-se que, bem como o direito à propriedade (gênero) que foi relativizado pela carta 

constitucional ao atrelá-lo à sua função social9, a propriedade das marcas (espécie) depende da 

observância do interesse social, bem como do desenvolvimento tecnológico e econômico do país. 

A Constituição Federal institui o direito às marcas, porém, sua regulamentação fica a 

cargo de normas infraconstitucionais, sendo a principal delas a Lei 9.279/96 – Lei de Propriedade 

Industrial. À luz da Constituição da República a propriedade das marcas não pode afrontar o interesse 

social assim como também não pode constituir barreira ao desenvolvimento tecnológico e econômico 

do país, neste sentido a lei traz algumas limitações ao direito de propriedade da marca, em especial 

as previstas em seu artigo 132 e incisos. 

A propriedade da marca é adquirida através do registro validamente expedido e ao titular 

de marca de produto ou serviço é assegurado o uso exclusivo em todo o território nacional, conforme 

preconiza o caput do artigo 129 da Lei 9.279/9610. No Brasil o órgão responsável pelo registro de 

marcas é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI – e, o procedimento para a concessão 

do registro leva de dois a cinco anos (INPI, 2013, p. 13), porém a Lei de Propriedade Industrial já 

                                                 
9 Art. 5º, inciso XXIII da Constituição Federal: "a propriedade atenderá a sua função social" 
10 Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo 
assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto 
nos arts. 147 e 148. 
§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou 

semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. 
§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação 

com o uso da marca, por alienação ou arrendamento. 
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garante, em seu artigo 130 e incisos, àquele que deposita pedido de registro da marca junto ao INPI 

alguns direitos, entre eles o de ceder o pedido de registro, licenciar o uso da marca e zelar pela sua 

integridade material ou reputação. 

Para Denis Borges Barbosa (BARBOSA, 2010, p. 702) os signos visuais devem obedecer 

aos requisitos de distintividade, veracidade e novidade relativa para que possam ser registrados como 

marca. 

 

A respeito da distintividade diz Barbosa: 

É distintivo, objetivamente considerado, o que não tem características próprias, o que não 
significa, de forma a desempenhar a função marcária que lhe é própria. Assim, uma marca de 
fantasia, sem o enfraquecimento causado pela evocatividade, como as clássicas kodak ou 
xerox. (grifo do autor). 

O signo deve trazer identidade ao produto ou serviço, de forma a não gerar confusão para 

o consumidor. Assim o sinal deve, de pronto, remeter o consumidor ao produto ou serviço específico 

não podendo referenciar a características genéricas, ou formas necessárias de sua apresentação. 

A veracidade "é a exigência de que o signo não seja intrinsicamente deceptivo, de forma 

a lesar seja o consumidor, seja o competidor" (BARBOSA, 2010, p. 703). Não são admitidos sinais 

que possam induzir o consumidor ao erro, para fins exemplificativos, um signo que tenha em sua 

composição a palavra "abelha" não pode ser utilizado em produto com aspecto semelhante ao mel 

produzido pelas abelhas, mas que em verdade é composto de Glucose de milho e açúcar. 

"A novidade relativa constitui apenas o requisito de que a marca tem de se distinguir dos 

outros signos já apropriados por terceiros" (BARBOSA, 2010, p. 704). Aqui se destaca que não há 

necessidade de ineditismo. A proteção marcária atende ao Princípio da Especialidade das Marcas que 

limita a regra da novidade relativa a um mercado específico onde efetivamente haja concorrência 

(BARBOSA, 2007). Ao depositar junto ao INPI o pedido de registro de uma marca o depositante 

deve indicar, utilizando o Sistema de Classificação Internacional de Marcas (também conhecido como 

sistema de Nice), que contém 34 classes de produtos e 11 classes de serviços, para quais classes de 

produto ou serviço a proteção está sendo requerida (INPI, 2013, p. 15). Dessa forma para uma marca 

qualquer cujo depositante queria proteção no ramo de fabricação ou comercialização de bicicletas, 

deverá fazer o registro na classe 12 "Bicicletas", e a proteção obtida e o direito à exclusividade 

alcançam apenas este ramo de atividade. Nada impede que mais tarde seja concedido registro a outrem 

para utilizar a mesma marca – idêntica ou semelhante – para comercializar, por exemplo, azulejos 

(classe 19). 
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Pode-se questionar então se seria possível, por exemplo, o registro da marca "Coca-Cola 

Corretagens Imobiliárias" para um serviço de corretagem (classe 36). A resposta é não! E isso não 

depende da existência de registro da marca Coca-Cola na classe 36. Trata-se de exceção ao Princípio 

da Especialidade – A marca de alto renome – trazida pelo artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial 

diz que "À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, 

em todos os ramos de atividade" (grifo nosso). Do dispositivo legal tiramos dois requisitos básicos 

para que uma marca obtenha a proteção em todos os ramos de atividade: (1) ser a marca registrada 

no Brasil e; (2) ser reconhecida como de alto renome. 

A Lei de Propriedade Industrial traz o instituto da marca de alto renome, porém é omissa 

quanto aos requisitos para que se reconheça um signo distintivo como tal. A competência para o 

reconhecimento do alto renome, bem como para regulamentar o procedimento para tanto, é do INPI, 

tal atribuição foi reconhecida pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Nº 1.162.281 – RJ, de 

relatoria da Ministra Nancy Andrighi. 

COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCA. ALTO RENOME. DECLARAÇÃO. 
PROCEDIMENTO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES. 

1. Embora preveja os efeitos decorrentes do respectivo registro, o art. 125 da LPI não 
estabeleceu os requisitos necessários à caracterização do alto renome de uma marca, 
sujeitando o dispositivo legal à regulamentação do INPI. 

2. A sistemática imposta pelo INPI por intermédio da Resolução nº 121⁄05 somente admite 
que o interessado obtenha o reconhecimento do alto renome de uma marca pela via incidental. 

3. O titular de uma marca detém legítimo interesse em obter, por via direta, uma declaração 
geral e abstrata de que sua marca é de alto renome. Cuida-se de um direito do titular, inerente 
ao direito constitucional de proteção integral da marca. 

4. A lacuna existente na Resolução nº 121⁄05 – que prevê a declaração do alto renome apenas 
pela via incidental – configura omissão do INPI na regulamentação do art. 125 da LPI, 
situação que justifica a intervenção do Poder Judiciário. 

5. Ainda que haja inércia da Administração Pública, o Poder Judiciário não pode suprir essa 
omissão e decidir o mérito do processo administrativo, mas apenas determinar que o 
procedimento seja concluído em tempo razoável. Dessa forma, até que haja a manifestação 
do INPI pela via direta, a única ilegalidade praticada será a inércia da Administração Pública, 
sendo incabível, nesse momento, a ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato omissivo. 

6. Por outro lado, os atos do INPI relacionados com o registro do alto renome de uma marca, 
por derivarem do exercício de uma discricionariedade técnica e vinculada, encontram-se 
sujeitos a controle pelo Poder Judiciário, sem que isso implique violação do princípio da 
separação dos poderes. 

7. Recurso especial a que se nega provimento. 

(Relator (a): Ministra Nancy Andrighi; Data do julgamento: 19/02/2013). 



PROTEÇÃO DA MARCA NO AMBIENTE VIRTUAL: O SISTEMA DE LINKS PATROCINADOS 
E-ISSN: 2316-8080 

287 
 

PIDCC, Aracaju/Se, Ano VIII, Volume 13 nº 01, p.277 a 300 Fev/2019 | www.pidcc.com.br 

Destaca-se aqui que a época da decisão supracitada (fevereiro de 2013) o procedimento 

para reconhecimento do alto renome de uma marca só era possível de ser solicitado reativamente, na 

tentativa de terceiro em registrar a marca em outra classe de produto ou serviço. Porém, em 19 de 

agosto de 2013 foi editada pelo INPI a Resolução 107/2013 (alterada em 18 de outubro de 2016 pela 

Resolução 172/2016) que trouxe em seu art. 1º, § 2º a possibilidade de reconhecimento do alto renome 

como um procedimento autônomo, ou seja, atualmente é possível dar início ao procedimento sem que 

haja prévia tentativa de registro da marca candidata à proteção especial em outra classe do sistema de 

Nice. Já os requisitos necessários para a comprovação do alto renome são descritos no art. 3º da 

Resolução 107/2013 (neste ponto alterado pela Resolução 172/2016). 

DA COMPROVAÇÃO DO ALTO RENOME 

Art. 3º A comprovação da alegada condição de alto renome deverá estar vinculada a três 
quesitos fundamentais: 

I. Reconhecimento da marca por ampla parcela do público brasileiro em geral; (Redação dada 
pela Resolução no 172/2016) 

II. Qualidade, reputação e prestígio que o público associa à marca e aos produtos ou serviços 
por ela assinalados; e 

II. Qualidade, reputação e prestígio que o público brasileiro em geral associa à marca e aos 
produtos ou serviços por ela assinalados; e (Redação dada pela Resolução no 172/2016) 

III. Grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão. 

Uma vez reconhecido o alto renome o INPI anota esta condição no registro da respectiva 

marca, e tal anotação, em regra, perdura por 10 (dez) anos, conforme preconiza o art. 8º e seu 

parágrafo único da Resolução 107/2013. 

No momento da realização deste estudo, a última publicação do INPI listando as marcas 

de alto renome vigentes ocorreu em 13/12/2016 e trouxe 20 (vinte) marcas consideradas de alto 

renome e mais três em trâmite judicial 11. Para ilustrar o quão rigoroso é tal procedimento, apenas no 

período de janeiro a dezembro de 2016 foram depositados 166.368 (cento e sessenta e seis mil 

trezentos e sessenta e oito) pedidos de registro de marca12, enfatiza-se que este não é o total de marcas 

registradas, mas sim o número de pedidos de registro apenas no ano de 2016. É fato que a grande 

maioria delas, muito provavelmente, nunca irá requerer o alto renome, a informação foi trazida aqui 

                                                 
11 Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/arquivos/inpi-marcas_-marcas-de-alto-renome-em-vigencia_-13-

12-2016_padrao.pdf/view>. Acesso em 03 Mar 2017. 
12 Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/estatisticas-preliminares/2016-
12_12_desagregadas_depositos.xls>. Acesso em 03 Mar 2017 

http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/arquivos/inpi-marcas_-marcas-de-alto-renome-em-vigencia_-13-12-2016_padrao.pdf/view
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/arquivos/inpi-marcas_-marcas-de-alto-renome-em-vigencia_-13-12-2016_padrao.pdf/view
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/arquivos/inpi-marcas_-marcas-de-alto-renome-em-vigencia_-13-12-2016_padrao.pdf/view
http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/estatisticas-preliminares/2016-12_12_desagregadas_depositos.xls
http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/estatisticas-preliminares/2016-12_12_desagregadas_depositos.xls
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apenas para ilustrar o percentual ínfimo dentre as marcas registradas que são consideradas como 

sendo de alto renome. 

Outra forma de proteção que devemos citar é a concedida à marca notoriamente 

conhecida, esta decorre da Convenção da União de Paris (CUP), tratado de propriedade industrial 

firmado inicialmente em 1883, do qual o Brasil é signatário desde sua criação. Ela difere da proteção 

concedida à marca de alto renome em diversos aspectos, sendo dois deles os mais relevantes para o 

tema em pauta: (1) A proteção abrange apenas o ramo de atividade em que se utiliza a marca 

notoriamente conhecida; (2) Não há necessidade do registro da marca no Brasil para que ela seja 

protegida. Assim, se uma marca obteve proteção em país signatário da CUP o Brasil compromete-se 

a protegê-la em território nacional, independentemente de registro dentro daquele ramo de atividade. 

A ausência de registro no país ou em determinado ramo de atividade não implica 

necessariamente em inexistência de proteção da marca. 

Por outro lado, o direito de uso exclusivo concedido ao detentor do registro da marca, 

todavia, não é absoluto. A Constituição Federal o instituiu como direito fundamental, e delineou seus 

limites, assim, o diploma infraconstitucional que dispõe sobre a propriedade da marca deve observar 

tais fronteiras, sob pena de inconstitucionalidade. O artigo 132 da Lei 9.279/96 traz exceções ao 

direito de propriedade da marca que permitem terceiros a utilizar signo registrado de outrem, sem 

necessidade de autorização prévia. 

Art. 132. O titular da marca não poderá: 

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são 
próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; 

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do 
produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; 

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem 
com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e 

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra 
publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo. 

Assim, por exemplo, se o fictício "Mercadinho XPTO" distribuir folhetos onde, promove 

os produtos que vende, pode utilizar a figura de uma garrafa de Coca-Cola (que é atualmente uma das 

20 marcas reconhecidas como sendo de alto renome pelo INPI) com o signo distintivo visível para 

anunciar que comercializa o produto. Tal atitude independe de licença ou autorização da detentora do 

registro da marca, que não pode impedir o uso nestas condições conforme o inciso I do artigo 

supracitado. O mesmo ocorre se a empresa XYZ, fabricar capas protetoras para serem utilizadas no 

mais novo aparelho telefônico da Apple (Marca mais valiosa do mundo) e anunciá-las como 
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acessórios para serem utilizadas com o Iphone 7 Master Plus Ultra, a diferença para o primeiro 

exemplo é que neste caso a fundamentação legal recai sobre o inciso II do art. 132 da Lei de 

Propriedade Industrial. Conforme nos autoriza o inciso IV citou-se por diversas oportunidades no 

presente artigo marcas registradas sem a necessidade de autorização prévia e sem que incorrer em 

transgressão à proteção conferida aos titulares de seus registros. 

Pontuadas as características mais relevantes do serviço de links patrocinados e os aspectos 

mais significativos da proteção das marcas, no contexto deste estudo, pode-se avançar à aplicação 

dos normativos aos casos concretos. 

5 JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

Iniciou-se esta etapa do estudo com a pesquisa na base de dados jurisprudencial do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo13, na oportunidade foram utilizados os seguintes 

parâmetros: No campo "Pesquisa Livre" foi informada a expressão – marca e "links patrocinados"14 

- foram selecionadas no parâmetro "Origem" as opções "2º grau" e "Colégios Recursais";   assinalou-

se também a opção "Acórdãos" referente ao "Tipo de decisão"; os demais campos em branco. A 

pesquisa, realizada em 16 de fevereiro de 2017 teve como resultado bruto 74 (setenta e quatro) 

acórdãos, sendo a data de julgamento mais antiga 28/02/2008 e a mais recente 08/02/2017. 

Após tratamento e análise do inteiro teor de cada acórdão do resultado bruto da pesquisa, 

constatou-se que 30 acórdãos não tratavam do tema de violação da marca em sistema de links 

patrocinados, mas sim de outros casos de concorrência desleal não relacionados com o objeto do 

presente estudo, como: titularidade de domínios de sites da internet, violação do direito sobre 

patentes, falsificação de produtos, uso indevido de marca registrada em estabelecimento comercial, 

entre outros. 

Da amostra inicial restaram 44 acórdãos, dos quais dezessete tratavam-se de Agravos de 

Instrumento, Agravos Regimentais e Embargos de Declaração. A análise recaiu apenas sobre as 

apelações que, depois de excluídos os agravos e embargos, totalizaram vinte e sete casos nos quais o 

tribunal julgou, em grau de recurso, conflitos resultantes da violação do direito de marca em sistema 

de link patrocinado. 

                                                 
13 Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do?f=1>. Acesso em 16 Fev 2017 
14 As aspas importam no retorno de acórdãos com a exata expressão "links patrocinados" e o conectivo "e" restringe a pesquisa para 
resultados que contenham simultaneamente a palavra marca e a expressão links patrocinados. 

https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do?f=1
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Das vinte e sete apelações selecionadas, oito, aproximadamente 30%, foram consideradas 

improcedentes em primeira instância, ou seja, o magistrado entendeu não haver violação do direito 

sobre a marca pela sua vinculação como palavra-chave em link patrocinado de terceiro não 

autorizado. Apenas uma dessas oito decisões contrárias ao requente foi mantida pelo Tribunal. Apesar 

de parte considerável das ações serem consideradas inicialmente improcedentes, em nível recursal, 

87,5% delas foram revertidas. A única decisão de improcedência mantida foi o da Apelação nº 

0211917-14.2009.8.26.0100 em que ERGOMAT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, autora da 

ação, buscou que a ré INDÚSTRIA E COMERCIO ATLASMAQ LTDA, deixasse de utilizar o termo 

"Ergomat", da qual a autora possui o registro, como palavra-chave no serviço de AdWords do Google. 

Ao manter a decisão de 1ª instância o magistrado salientou o fato de a ré ser revendedora de produtos 

usados da autora, não podendo esta se opor a sua livre circulação. 

Ocorre que a requerida, consoante restou demonstrado nos autos, é revendedora dos produtos 
da autora, conforme notas acostadas a fls. 83/90,, não havendo ilicitude alguma em sua 
conduta. Consoante constou na r. sentença: “Sendo os produtos em questão usados, ou seja, 
revendidos após o uso do comprador inicial, sua circulação é livre, independendo de 
autorização da empresa que o fabrica por não se tratar de revenda comercial de produto 
novo. Do mesmo modo, não se pode impedir que aquele que vende tais marcas informe ao 
consumidor a marca dos produtos vendidos, pois negar-lhe tal direito, além de impedir 
exercício de atividade econômica livre, acarretaria justamente a violação da propriedade 
intelectual sobre exame”... (TJ-SP; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme 
Filho; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Data do 
julgamento: 04/09/2014; Data de registro: 04/09/2014) (grifo no original). 

A utilização da marca no presente caso tem guarida no art. 132, III da Lei de Propriedade 

Industrial, que restringe o direito do titular da marca ao proibi-lo de "impedir a livre circulação de 

produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento". 

Este é um dos dois casos, considerando nossa amostra de vinte e sete apelações, em que 

o tribunal considerou que a utilização de marca registrada em AdWords tinha amparo legal. A outra 

ação considerada procedente em 1ª instância e revertida pelo tribunal na apelação nº 0133924-

84.2012.8.26.0100 julgada em 25 de novembro de 2014. Trata-se de ação vencida em 1ª instância 

pelas autoras LORÉAL e LORÉAL BRASIL COMERCIAL DE COSMÉTICOS LTDA em face de 

BELEZA.COM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEIREIRO 

LTDA, que não se manteve em nível recursal, pois a ré comercializa os produtos da autora, ocorrendo 

a incidência do inciso I do art. 132 da Lei 9279/96. 
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Marca. Uso das marcas das autoras como palavras-chave de link patrocinado contratado pela 
ré. Ausência de ilicitude. Ré que comercializa os produtos das marcas das autoras vinculadas 
ao site. Notoriedade do site através das marcas que tem por finalidade alavancar a venda dos 
produtos. Incidência da norma do art. 132, I, Lei nº 9279/96. Ausência de comprovação de 
que a distribuição dos produtos pelas autoras é realizada de forma seletiva. Autoras que não 
se desincumbiram do ônus que lhes é imposto pelo artigo 333, I, do CPC.  Autoras que 
deverão arcar com a integralidade dos ônus da sucumbência. Honorários advocatícios fixados 
em R$5.000,00. Recurso da ré provido, improvido o das autoras. (Relator (a): Maia da 
Cunha; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial; Data do julgamento: 25/11/2014; Data de registro: 28/11/2014). 

Excetuadas as apelações supramencionadas, nos demais 25 casos, o Tribunal de Justiça 

de São Paulo considerou como sendo prática ilegal a utilização de marca registrada como palavra-

chave em sistema de link patrocinado por concorrente da titular do registro. 

5.1 Danos Materiais e Danos Morais 

Os pedidos, dos vinte e sete casos analisados envolvem: (1) que o réu se abstenha de 

utilizar a marca registrada, em especial nos serviços de links patrocinados e (2) reparação 

contemplando danos materiais e danos morais. Como visto anteriormente, o Tribunal de Justiça de 

São Paulo julgou favoravelmente ao titular do registro da marca em 93% dos casos, gerando ao réu 

obrigação de indenizar seja por dano moral, dano material ou ambos. 

5.1.1 Dano Material 

Referente aos danos materiais ensina João da Gama Cerqueira (CERQUEIRA, 2012) que 

as provas dos prejuízos em ações de perdas e danos são particularmente espinhosas de se levantar nos 

casos de violação dos direitos provenientes do registro de marca, não podendo os juízes exigi-las com 

severidade, não é incomum de que se ocorra a violação sem que os resultados financeiros da titular 

do registro sejam visivelmente afetados, porém isto não quer dizer que o prejuízo, de fato não ocorreu. 

Ademais, a Lei de Propriedade Industrial traz regulamentação própria sobre a reparação 

dos danos nos seus artigos 208 a 210. 

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido 
se a violação não tivesse ocorrido. 
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Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento 
de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de 
concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os 
negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou 
prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. 

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil 
reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da 
citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória. 

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá 
determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e 
outros que contenham a marca falsificada ou imitada. 

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, 
dentre os seguintes: 

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou 

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou 

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela 
concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. 

Especial atenção ao artigo 210 e seus incisos, que se referem aos lucros cessantes. A lei 

aponta três maneiras de se determinar o quantum dos lucros cessantes nos casos de violação dos 

direitos de propriedade industrial, que inclui o direito marcário. Deverá ser utilizado o critério mais 

favorável ao prejudicado. Ao passo que as hipóteses previstas nos incisos I e II do artigo 210 podem 

ser de difícil comprovação, pois nem sempre é factível de se aferir quanto o prejudicado teria ganhado 

se a violação não ocorresse ou, talvez mais laborioso ainda, medir os benefícios alcançados pelo autor 

da infração, já a hipótese prevista no inciso III pode ser facilmente estimada e já habilita o prejudicado 

a receber a reparação dos lucros cessantes. Esta tem sido a posição majoritária do TJ-SP – A presunção 

do dano material – nas infrações aos direitos de propriedade industrial. Seguem para exemplificar 

algumas decisões nesse sentido: 

Marca. Concorrência desleal. Dano moral que, tanto quanto o material pelo uso parasitário 
da marca, é presumido. Lesão à honra, reputação e imagem da autora que, ao lado do uso 
parasitário do nome da sociedade empresária, deve ser indenizado para prestígio da marca e 
do nome e em benefício do consumidor. Teoria do "ilícito lucrativo" mencionada em 
embargos infringentes em que prevaleceu a tese sustentada. Arbitramento em R$ 50.000,00 
que se ajusta aos parâmetros da jurisprudência. Recurso das autoras provido para tanto. 
(Apelação 0015841-75.2012.8.26.0564 Relator(a): Maia da Cunha; Comarca: São Bernardo 
do Campo; Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do 
julgamento: 16/03/2016; Data de registro: 18/03/2016) 

 

Propriedade industrial. Comercialização de produtos contrafeitos. Utilização indevida da 
marca da autora, devidamente registrada perante o INPI. Laudo pericial nesse sentido. 
Inadmissibilidade. Procedência da ação mantida. 
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Danos materiais e morais. Prejuizos in re ipsa. Desnecessidade de prova além da prática da 
contrafação. Apuração dos danos materiais que se dá em liquidação de sentença, nos termos 
dos arts. 208 e 210 da Lei nº 9.279/96. Danos morais, de seu turno, que, considerando as 
circunstâncias do caso, merecem mantidos e no valor arbitrado, de R$20.000,00, que se 
mostrou equilibrado e adequado ao binômio reparação/sanção. 

Honorários de advogado. Percentual intermediário compatível com o trabalho desenvolvido. 
Recurso desprovido. (Apelação 0126225-13.2010.8.26.0100 Relator (a): Araldo 
Telles; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial; Data do julgamento: 21/10/2015; Data de registro: 23/10/2015). 

 

MARCA. Contrafação de mercadorias. Apelante que é responsável pela fabricação das 
mercadorias que levam, indevidamente, a marca de titularidade das apeladas (Oakley). Danos 
morais e materiais que, pelos recentes precedentes jurisprudenciais, são presumidos. O tão 
só uso indevido de uma marca de propriedade de outrem, é suficiente a configurar 
concorrência desleal, em virtude da deterioração da marca, desvio de clientela e lesividade 
aos consumidores. Apreensão das mercadorias antes de que fossem colocadas em circulação, 
que não altera essa conclusão, posto que decorrente de atividade alheia à vontade da apelante. 
Danos materiais que serão apurados em liquidação de sentença, o que se amolda ao disposto 
nos arts. 208 a 210 da Lei nº 9.279/93, bem como à jurisprudência deste Tribunal. Indenização 
moral fixada em R$ 40.000,00 que é razoável e bem atende às peculiaridades do caso. 
Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para R$ 7.000,00 (art. 85, §§ 11, 2º e 
3º do CPC/15). Recurso desprovido. (Apelação. 1042319-69.2014.8.26.0100 Relator (a): 
Teixeira Leite; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial; Data do julgamento: 01/09/2016; Data de registro: 01/09/2016). 

O entendimento que o dano material é presumido nos casos de violação de marca 

registrada é reforçado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

CIVIL E COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 
MARCA. USO INDEVIDO. DANOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO. DANOS MORAIS. 
COMPROVAÇÃO. 

1. Os embargos declaratórios têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou 
omissão existente na decisão recorrida. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal 
de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos 

autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como ocorrido na 
espécie. 

2. Na hipótese de uso indevido de marca, capaz de provocar confusão entre os 
estabelecimentos e consequente desvio de clientela, desnecessária a prova concreta do 
prejuízo, que se presume. 

3. Há que ser demonstrado o efetivo prejuízo de ordem moral sofrido pelo titular do direito 
de propriedade industrial, decorrente da sua violação. Na hipótese, configurado pelo protesto 
efetuado. 

4. Recurso especial provido. (Resp n. 1.164.687 - RS (2009/0203347-9), Relator : 
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA; grifo nosso). 



GUILHERME SORG CABRAL  
294 

 

PIDCC, Aracaju/Se, Ano VIII, Volume 13 nº 01, p.277 a 300 Fev/2019 | www.pidcc.com.br 

5.1.2 Dano Moral 

Quanto aos danos morais resta pacificado na doutrina a possibilidade da pessoa jurídica 

poder ser sujeito passivo de dano moral. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 227 

do Superior Tribunal de Justiça - "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.". O que se discute é a 

necessidade de comprovação dos danos morais nos casos específicos de violação do direito de marca 

registrada ou se estes podem ser presumidos. Das vinte e sete apelações analisadas, apenas cinco delas 

tiveram, em segunda instância, negados os pedidos de reparação por danos morais. Digno de nota é 

o caso da empresa ALSARAIVA COMÉRCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, titular das marcas "HABIB'S" e "RAGAZZO", que ajuizou duas ações em 

face de PEDIDOS JÁ DIVULGAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA, ambas versando sobre a utilização 

indevida de marca registra em serviço de link patrocinado. As ações tiveram seus pedidos de 

reparação de danos morais e materiais negados em primeira instância. A requerente e apelou em 

ambas as ações que foram submetidas ao TJ-SP e julgadas com pouco menos de dois meses entre si, 

com decisões divergentes no tocante aos danos morais (quanto aos danos materiais foi entendido, em 

ambos os casos, que são devidos e presumidos). 

A apelação 1111763-58.2015.8.26.0100, julgada em 24 de agosto de 2016, considerou 

que a utilização da marca "RAGAZZO", pela ré em sistema de AdWords, constituiu infração à 

proteção do registro da marca pertencente à autora, porém em decisão não unanime foi negada a 

reparação por danos morais conforme termos do relator, que entendeu haver necessidade de efetiva 

demonstração do dano extrapatrimonial: 

De resto, o recurso não merece provimento em relação aos danos morais, visto que não está 
configurada hipótese em que se possa meramente presumir a ocorrência de dano moral, para 
que a partir daí, por inferência, ser imposta a condenação à respectiva reparação. O dano 
extrapatrimonial ocorre quando há abalo do enome social da empresa. É certo que pessoa 
jurídica não tem honra subjetiva. Não sofre abalos emocionais ou psíquicos, já que estes só 
podem ser sofridos por indivíduos, por entes vivos, não por ficções jurídicas. Mas a pessoa 
jurídica tem sim direito à proteção de seu renome. Tem direito ao respeito, à consideração e 
ao apreço social. Nessa medida, pode padecer de ataque que atinja sua honra objetiva, 
justamente por gozar de determinada reputação. 

Porém, o Desembargador Carlos Alberto Garbi, em seu voto vencido, entendeu que a 

autora faria jus à reparação extrapatrimonial e que o dano moral seria presumido. 

Já na apelação nº 1111766-13.2015.8.26.0100, julgada em 19 de outubro de 2016 em 

demanda muito parecida, onde agora a marca utilizada indevidamente era "HABIB'S", além da 

reparação por danos materiais a ré foi condenada também a pagar indenização no valor de R$ 
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30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral. O relator justificou a concessão da reparação 

extrapatrimonial com base na teoria dos ilícitos lucrativos. 

No caso em tela, embora a marca da autora não tenha sido exatamente depreciada ou 
denegrida, o ilícito praticado pela ré violou sua esfera extrapatrimonial, e não pode ficar 
impune, pena de reiteração da conduta lesiva. Sobreleva-se, aqui, o caráter punitivo da 
indenização por danos morais. A mais moderna doutrina fala hoje em “ilícitos lucrativos”, 
aqueles que valem a pena ser praticados. Sobre o assunto, observa Rodolphe Mesa que “no 
contexto dos comportamentos antijurídicos, a teoria do ilícito lucrativo leva o agente a 
estimar as perdas inerentes à sua condenação, confrontando-as com os benefícios previsíveis 
que a concretização da atividade ilícita pode gerar; e somente se a receita ilícita for maior do 
que o montante da sanção que o sujeito agirá, decidindo, em total conhecimento de causa e 
no âmbito de uma preocupação de racionalidade econômica, transgredir a regra de direito” 

(cf. Les feutes lucratives em droit privé, citado por Daniel de Andrade Levy, 
Responsabilidade Civil de um direito de danos a um direito de condutas lesivas, Atlas, p. 
108). 

Poder-se-ia questionar se o princípio da reparação integral do dano (art. 944 do Código Civil) 
não constituiria limite e teto à indenização. Nada impede, porém, de se falar em princípio da 
reparação integral dos atos ilícitos, abrangendo não somente os prejuízos efetivos sofridos 
pela vítima, como também os benefícios indevidamente auferidos pelo ofensor. 

Das vinte e sete apelações analisadas, três delas não fazem menção a dano moral, duas 

tratam de casos em que foi reconhecida como lícita a utilização da marca registrada como palavra-

chave, nos termos do artigo 132, incisos I e III da Lei n. 9279/96, das vinte e duas restantes, o dano 

moral foi considerado indevido em cinco delas, ou seja, em 77% dos casos a decisão do tribunal foi 

favorável aos pedidos de reparação de dano moral pelo uso indevido da marca em sistemas de link 

patrocinado. 

5.2 A Responsabilidade do Google 

Do total de demandas analisadas em apenas seis delas o Google figurou como réu, sendo 

que em quatro formou litisconsórcio passivo juntamente com a empresa contratante do seu serviço 

de AdWords que vinculava seu anúncio às marcas registradas de terceiros. 

Para a apuração da responsabilidade do Google faz-se necessária a análise da Lei 

12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet que regulou a responsabilidade civil dos 

provedores de aplicação. 
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5.2.1 Responsabilidade dos provedores de aplicação após a Lei 12.965/2014 

O marco civil da internet – Lei nº 12.965 publicada em 24 de abril de 2014 – encontra-se 

vigente desde 23 de junho 2014 e não trouxe regulamentação quanto à violação da propriedade 

industrial no âmbito da internet, pois, sobre propriedade intelectual há apenas um único parágrafo, 

que versa apenas sobre direito do autor e conexos (§ 2º do artigo 19, abaixo transcrito), e que 

dependente de regulamentação, ainda inexistente, contudo, regulou em seus artigos 18 a 21 a 

responsabilidade dos provedores de conexão e dos provedores de aplicação quanto ao conteúdo 

gerado por terceiros. 

Primeiramente deve-se analisar se o Google pode ser considerado, para efeitos legais, um 

provedor de conexão ou provedor de aplicação. O art. 5º do marco civil da internet traz diversas 

definições entre elas, em seu inciso VII, o que é, para efeitos legais, uma aplicação de internet - "o 

conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet" 

- assim, os buscadores de conteúdo, como o Google, são aplicações de internet. Torna-se então muito 

relevante, para determinar sua responsabilidade, a leitura do art. 19 do marco civil: 

Art. 19.  Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor 
de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos 
decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não 
tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo 
assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as 
disposições legais em contrário. 

§ 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação 
clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização 
inequívoca do material. 

§ 2o A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos 
conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão 
e demais garantias previstas no art. 5o da Constituição Federal. 

§ 3o As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos 
disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, 
bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de 
internet, poderão ser apresentadas perante os juizados especiais. 

§ 4o O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3o, poderá antecipar, total ou 
parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do 
fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, 
desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado 
receio de dano irreparável ou de difícil reparação. (grifo nosso). 
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Com o advento da nova lei os provedores de aplicações de internet só poderão responder 

por danos causados pelo conteúdo gerado por terceiros após ordem judicial específica, portanto, não 

basta que, aquele que tenha a sua marca indevidamente vinculada a anúncio de empresa rival em 

sistema de link patrocinado, faça comunicação ou solicitação extrajudicial ao provedor de aplicação 

e este não a cumpra para que se obtenha do provedor de aplicação reparação do dano causado. Faz-

se necessária a ordem oriunda do Poder Judiciário e, somente caso haja negativa do provedor posterior 

a ela, é que este poderá ser responsabilizado. 

A lei ainda atribui ao provedor de aplicações o dever de comunicar ao responsável pelo 

conteúdo que venha a ser tornado indisponível por ordem judicial, sempre que tiver informações de 

contato do usuário, informações que lhe permitam a ampla defesa e o contraditório em juízo, salvo 

previsão legal ou decisão judicial fundamentada em contrário. 

A partir da vigência do Marco Civil da Internet são estabelecidos parâmetros claros e 

objetivos para a apuração da responsabilidade dos provedores de aplicação de internet no caso de 

danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. 

5.2.2 Responsabilidade em casos concretos antes e após a vigência do Marco Civil da Internet 

Nas vinte e sete apelações analisadas em apenas seis delas o Google figurou no polo 

passivo da ação sendo que em apenas duas delas houve responsabilização do provedor de aplicação 

gerando a obrigação de reparar o dano. Nas duas condenações (Apelações nº 0130935-

08.2012.8.26.0100 e 0218907-50.2011.8.26.0100) a responsabilidade se baseou na teoria do risco. 

Importante salientar que não socorre o Google a alegação de que a inviabilidade de juízo 
prévio de valor acerca da palavra-chave utilizada pelo contratante do serviço do Google 
AdWords, por se tratar esse de um programa on line, dinâmico e automático, afasta sua 
responsabilidade. A eleição, pelo requerido, de sistema impediente de controle prévio, 
acarreta sua responsabilidade acerca de eventuais prejuízos causados a terceiros, sobretudo 
porque a contratação do aludido programa confere-lhe retorno pecuniário (artigo 884, do 
Código Civil). É a aplicação da teoria do risco, plenamente cabível no caso concreto. 
(Apelação nº 0218907-50.2011.8.26.0100.) 

 

Se o requerido Google se dispõe a vender anúncios em seu site de pesquisas sem analisar 
previamente o potencial lesivo do conteúdo inserido por aquele com quem contrata, deve 
arcar com as consequências de sua omissão. Aplica-se, então, a teoria do risco-proveito. 

Se site de buscas delibera contratar com milhares de usuários sem qualquer prévio controle 
de violação de direitos imateriais alheios, e com isso aufere receitas, mas potencializa o risco 
de danos, deve responder se o risco se converte em prejuízo real. 
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Em outras palavras, se o contrato firmado entre o Google e seu anunciante gera danos a 
terceiros, ambos os contratantes devem ser responsabilizados. 

(Apelação nº 0130935-08.2012.8.26.0100) 

Tal entendimento foi possível, pois, em ambos os casos, a violação do direito marcário, 

reconhecida pelo judiciário, ocorreu antes da entrada em vigor da Lei 12.965/2014. 

Verificou-se também decisão referente à ocorrência de violação de marca posterior à 

vigência do Marco Civil da Internet, onde o provedor não foi responsabilizado pela incidência do art. 

19 da Lei 12.965/2014. Trata-se de ação impetrada por INSULFILM DO BRASIL LTDA em face de 

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, onde se requer a retirada da marca registrada "Insulfilm", de 

propriedade da autora, da vinculação como palavra-chave em anúncios pertencentes a empresas 

concorrentes no sistema de AdWords do Google, além da reparação por danos materiais e morais. A 

ação foi julgada improcedente em primeira instância e na apelação nº 1054774-03.2013.8.26.0100, 

julgada em 17 de janeiro de 2017 o tribunal a considerou parcialmente procedente, decidindo que o 

provedor de aplicações de internet eliminasse dos resultados de busca contendo a marca registrada 

da autora os anúncios patrocinados de terceiros, porém negou provimento ao pedido de reparação de 

danos com base no art. 19 da Lei 12.965/14: 

A eventual violação da marca em si, por sua vez, não pode ser diretamente atribuída à apelada, 
mas aos anunciantes. 

Nos moldes do artigo 19 da Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet), o provedor de internet 
não pode ser responsabilizado por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro, antes 
de eventual determinação judicial nesse sentido. 

Inviável, assim, o acolhimento da pretensão reparatória, já que apenas nessa oportunidade 
determina-se a eliminação dos resultados de busca e o impedimento de novos anúncios, 
quando relacionados à palavra-chave em questão e se tratar de links patrocinados. (Relator 
(a): Carlos Alberto de Salles; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito 
Privado; Data do julgamento: 17/01/2017; Data de registro: 17/01/2017). 

6 CONCLUSÃO 

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo aponta no sentido de que configura 

violação à propriedade de marca a utilização desta como palavra-chave em sistema de links 

patrocinados por empresas concorrentes e não licenciadas ou autorizadas a utilizar o signo distintivo. 

O controle prévio, realizado pelo provedor de aplicação de internet, da utilização de 

marca registrada por terceiros não nos parece factível, exceção feita às marcas de alto renome – por 

serem protegidas em todos os ramos de atividade – pois, caso o provedor impeça a utilização de 
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palavra que consiste em marca registrada por qualquer terceiro, poderá incorrer na transgressão ao 

artigo 132 da Lei 9279/96 que limita direito do titular de uma marca. Não se pode impedir o 

comerciante de anunciar os produtos que vende (identificando-os pela marca), ou ainda o fabricante 

de acessórios a indicar a destinação de seu produto, etc. 

O princípio da especificidade da proteção marcária dificultaria muito este controle prévio 

por parte do provedor de aplicação, isto somado ao modelo de responsabilização dos provedores de 

aplicação trazido pelo marco civil da internet, deixa a cargo daquele que contrata um serviço de link 

patrocinado o dever de verificar se os termos que pretende utilizar como palavra-chave não é marca 

registra – ou depositada anteriormente – de pessoa que atue no mesmo ramo de atividade. 

Caso o anunciante utilize marca registrada por outrem para vincular seu anúncio 

aproveitando-se da fama alheia e desviando clientela, se demandado judicialmente pelo titular da 

marca, arcará com a reparação de danos materiais, mesmo que o autor não comprove o dano 

efetivamente sofrido, e há uma forte tendência na concessão também de dano moral. 
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RESUMO 
A inovação é chave central para o desenvolvimento pleno de uma organização, da comunidade 
na qual está inserida, de uma região, de um país. É na ação de inovar que os indivíduos evoluem 
e contribuem para um mundo melhor, gerando riquezas e desenvolvimento econômico. Mas há 
um caminho longo a ser percorrido para que a inovação seja algo comum, natural em todas as 
esferas da sociedade. Nesse sentido, foram editadas e sancionadas leis em prol da alavancagem 
do processo de inovação, com foco em explorar beneficamente a produção acadêmica, 
resguardando direitos para melhorar a produção comercial, inovar produtos e processos, 
ganhando assim competitividade de mercado. Para tanto, este artigo analisa as alterações 
impostas pelo novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), mostrando como 
foi moldada a aproximação das Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação (ICTs) ao 
setor produtivo com vistas a melhorar a competitividade do país. Para tanto, os procedimentos 
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metodológicos utilizados compreenderam uma abordagem referencial da legislação de 
incentivo a inovação no Brasil, com desenvolvimento de revisão bibliográfica correlata e 
análise crítica quanto aos caminhos legais advindos do Novo Marco Legal da CT&I. Os 
resultados revelam que passos primordiais para o estímulo de processos inovadores e da 
interação entre as ICTs e o setor produtivo foram dados, contudo, cabe a cada uma dessas 
esferas implementar ações para que o Brasil trilhe um caminho mais inovador, com impacto 
direto em seu desenvolvimento econômico. 
 
Palavras chaves: Ciência. Tecnologia e Inovação. Lei n.º 13.243/16. Hélice tríplice. 
 

 

 

ABSTRACT 
Innovation is the central key to the full development of an organization, of the community in 
which it operates, of a region, of a country. It is in the act of innovating that individuals evolve 
and contribute to a better world, generating wealth and economic development. But there is a 
long way to go for innovation to be something common, natural in all spheres of society. In this 
sense, laws were enacted and enacted in favor of leveraging the innovation process, with a focus 
on profitably exploiting academic production, safeguarding rights to improve commercial 
production, innovate products and processes, thus gaining market competitiveness. To that end, 
this article analyzes the changes imposed by the new Legal Framework for Science, Technology 
and Innovation (CT&I), showing how the Scientific, Technological and Innovation Institutions 
(ICTs) approach to the productive sector was shaped in order to improve the country's 
competitiveness. To do so, the methodological procedures used included a referential approach 
to the legislation to encourage innovation in Brazil, with the development of a bibliographic 
review and a critical analysis of the legal path from the New Legal Framework of CT&I. The 
results reveal that the primary steps to stimulate innovative processes and the interaction 
between ICTs and the productive sector were given, however, it is up to each of these spheres 
to implement actions for Brazil to take a more innovative path, with a direct impact on its 
economic development. 
 
Key words: Science. Technology and Innovation. Law n.º 13.243/16. Triple Helix. 
 

ABSTRACTO 
La innovación es la clave central para el desarrollo pleno de una organización, de la comunidad 
en la que opera, de una región, de un país. Es en el acto de innovar que los individuos 
evolucionan y contribuyen a un mundo mejor, generando riqueza y desarrollo económico. Pero 
hay un largo camino por recorrer para que la innovación sea algo común, natural en todas las 
esferas de la sociedad. En este sentido, las leyes se promulgaron y promulgaron a favor de 
aprovechar el proceso de innovación, centrándose en explotar de manera rentable la producción 
académica, salvaguardar los derechos para mejorar la producción comercial, innovar productos 
y procesos, ganando así el mercado Competitividad. A tal fin, este artículo analiza los cambios 
impuestos por el nuevo marco jurídico para la ciencia, la tecnología y la innovación (CT&I), 
en el que se muestra cómo se formó el enfoque de las instituciones científicas, tecnológicas y 
de innovación (TIC) para el sector productivo con el fin de mejorar la competitividad del país. 
Para ello, los procedimientos metodológicos utilizados incluyeron un enfoque referencial de la 
legislación para fomentar la innovación en Brasil, con el desarrollo de una revisión bibliográfica 
y un análisis crítico del camino legal del nuevo marco jurídico de la CT&I. Los resultados 
revelan que se dieron los pasos primarios para estimular procesos innovadores y la interacción 
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entre las TIC y el sector productivo, sin embargo, es hasta cada una de estas esferas implementar 
acciones para que Brasil tome un camino más innovador, con una directa impacto en su 
desarrollo económico. 
 
Palabras clave: Ciencia. Tecnología e innovación. Ley Nº 13.243/16. Hélice triple. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Não há dúvidas que para um país atingir um melhor desenvolvimento social, econômico, 

tecnológico e ambiental é necessário o envolvimento de diversos atores da sociedade 

organizada. A inovação deve ser a direção para onde devem convergir os esforços individuais 

e coletivos para um país se tornar mais competitivo. 

No Brasil, desde a edição da Lei n.º 10.973, de 2004, a primeira Lei de Inovação do 

país, tem se buscado criar mecanismos para fomentar a interação entre instituições científica, 

tecnológica e de inovação (ICTs), governo e empresas, principalmente por se perceber que as 

universidades brasileiras estão desconexas do setor produtivo. Tal afirmação é percebida em 

números ao avaliar as alocações dos doutores no Brasil, em que 73% estão em universidades, 

16% em institutos de pesquisa sem lucro e 11% em empresas privadas. Tais dados contrastam 

com os de países desenvolvidos, como por exemplo, os Estados Unidos, em que a razão é outra: 

13% em universidades, 7% em institutos de pesquisa e 79% em empresas. (SEGUNDO, 2016). 

Nesse sentido, um primeiro esforço para promover essa interação foi a promulgação da 

Lei de Inovação de 2004, que criou, por exemplo, os Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) 

nas ICTs do país, com o objetivo de aproximar o meio acadêmico, a produção acadêmica, do 

meio produtivo, da produção comercial. 

Como a mudança de paradigma é lenta, e com o objetivo de recuperar o atraso existente 

no país em relação à inovação e à interação entre ICTs e empresas, foram elaboradas outras 

leis, como a Lei do Bem (Lei n.º 11.196, de 2005), leis estaduais de inovação, leis das fundações 

de apoio, bem como vários atores institucionais se uniram para criar um novo Marco Legal de 

Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), como a Associação Nacional de Entidades Promotoras 

de Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC), a Associação Nacional Fórum de Gestores de 

Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC), dentre outras várias agências e 

associações. Esse esforço conjunto culminou com a promulgação da Emenda Constitucional 
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(EC) n.º 85 e da Lei n.º 13.243, de 11 de janeiro de 2016, a qual dispõe sobre estímulos ao 

desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação. 

Nesse contexto, este artigo tem como objetivo analisar as alterações impostas por esta 

nova legislação, mostrando como foi moldada a aproximação das ICTs ao setor produtivo, com 

vistas a melhorar a competitividade do país. 

Para tanto, os procedimentos metodológicos adotados compreendem uma abordagem 

referencial da legislação de incentivo à inovação no Brasil, com ênfase na promulgação, em 

1994, das Relações entre as Instituições Federais de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e 

Tecnológica e as Fundações de Apoio, na Lei de Incentivos à Inovação e à Pesquisa Científica 

e Tecnológica no Ambiente Produtivo, de 2004, até chegar ao Novo Marco Legal da CT&I (Lei 

n.º 13.243, de 2016), com desenvolvimento de revisão bibliográfica correlata e análise crítica 

quanto aos caminhos legais advindos desse Novo Marco Legal. 

Este artigo está estruturado em cinco seções. Além desta introdução, aborda-se na 

segunda seção a EC n.º 85/15 e a Lei n.º 13.423/16. Na sequência é descrita a redução da 

insegurança jurídica promovida pela Lei n.º 13.243/16. A quarta seção trata dos pontos de 

insegurança jurídica quanto à redução de entraves burocráticos, tais como contratação direta, 

dispensa de licitação e Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), com foco em 

compartilhamento de materiais e utilização de instalações, acordos de parceria, incentivo à 

empresa e NITs. Por fim, são apresentadas as considerações finais, seguidas das referências.  

 

 

2. A EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 85/15 E A LEI N.º 13.243/16 

 

A Lei n.º 13.243/16 concretiza, a nível legal, a EC n.º 85/2015. Brevíssimo exame acerca 

de sua gênese jurídica faz-se imprescindível à compreensão das inovações apreendidas pela 

Lei.  

Excluídas as alterações respeitantes à Ordem Social – Ciência Tecnologia e Inovação 

(Título III, Capítulo IV da Constituição Federal), as modificações produzidas pela EC n.º 85/15 

podem ser sintetizadas nas seguintes: a) ampliação da competência material e legislativa dos 

Entes federativos (art. 23, V e 24, IX), de modo que União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios passam a protagonizar a promoção dos meios de acesso à ciência, tecnologia, 

pesquisa e inovação, legislando concorrentemente acerca dos temas; e b) excepcional 

possibilidade de transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de 
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programação para outra mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade da prévia 

autorização legislativa, no que refere ao orçamento público (CF5, art. 167 § 5º). 

Acerca da CT&I, enquanto direito social elencado na Ordem Social – Título III, 

Capítulo IV da Constituição Federal – sobreleva a atribuição de status constitucional à 

“inovação” pela EC n.º 85/15. 

Neste desiderato, sublinhou-se o papel do Estado enquanto agente de fomento das 

atividades de inovação, maiormente a necessidade de apoio para formação de recursos humanos 

e estímulo ao investimento do empresariado na criação de tecnologia; atribuiu-se à pesquisa 

básica e tecnológica o percebimento de tratamento prioritário; tudo aliado ao reconhecimento 

da necessidade de articulação entre seus diversos atores (CF, art. 218 e §§). 

No que se refere ao mercado interno, reconhecido como integrante do patrimônio 

nacional, identificou-se a necessidade de ambiente propício ao desenvolvimento da inovação, 

mediante a constituição de parques e polos tecnológicos, e o compartilhamento de recursos 

entre órgãos públicos e entidades privadas, como instrumento de cooperação (CF, art. 219 e 

219-A). 

Destarte, pode-se afirmar que as normas inauguradas pela EC n.º 85/15 – máxime o 

status constitucional da “inovação”, e o acertamento da necessidade de fomento à pesquisa 

científica e tecnológica, em ambiente cooperativo e inclusivo do setor privado – indicia novo 

alinhamento da atuação do Estado no desenvolvimento científico, tecnológico e inovador, eis 

que seu protagonismo produtivo (SALES, 2013) deverá substituído, em parte, pela atividade 

regulamentar, orientada ao incentivo aos diversos setores que articulam o desenvolvimento da 

inovação. 

De todo modo, o programa constitucional instituído por aquelas normas tem o efeito de 

obliterar a produção de normas posteriores que vão de encontro a seu conteúdo – condicionando 

legislação futura – e paralisar a eficácia das disposições contrárias ou incompatíveis da 

legislação vigente, que se tornam não recepcionadas (ALEXANDRINO, 2015). Por tudo, o 

texto constitucional é paradigma para a produção e exata aplicação da legislação correlata. 

Estribada nas mudanças realizadas pela EC n.º 85/15, a Lei n.º 13.243/16 concretizou o 

novel texto no plano infraconstitucional. Seus dispositivos alteraram precipuamente os 

institutos da Lei de Inovação Tecnológica (LIT, Lei n.º 10.973/04), alcançando também a 

                                                           
5 Constituição Federal (1988). 
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seguinte legislação: Lei n.º 6.815/80 (Lei do Estrangeiro); Lei n.º 8.666/93 (Lei Geral de 

Licitações); Lei n.º 12.462/11 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas); Lei n.º 

8.745/93 (Lei da Contratação de Temporários); Lei n.º 8.958/94 (Lei das Fundações de Apoio); 

Lei n.º 8.010/90 (Lei da Importação); Lei n.º 8.032/90 (Lei sobre o Imposto de Importação); 

Lei n.º 12.772/12 (Lei sobre a Carreira do Magistério). 

O escopo do presente trabalho, dedicado a breves considerações acerca dos meandros 

legais implementados pela Lei n.º 13.243/16 no fomento da dinâmica ICT-empresa, impõe o 

enfoque em alterações específicas promovidas na LIT, aliadas a incursões isoladas em 

legislação convergente, apartando-se do objeto de estudo as demais transformações. 

No tocante à dinâmica ICT-empresa, em especial, na promoção da interação entre estes 

sujeitos, destacam-se as seguintes alterações produzidas na LIT: a redução de pontos críticos 

de insegurança jurídica e o fortalecimento de ferramentas de estímulo à participação de ICTs 

em atividades de inovação associadas ao segmento produtivo. 

Feitas estas considerações, adentra-se ao exame proposto, propriamente dito. 

 

 

3. A REDUÇÃO DA INSEGURANÇA JURÍDICA PROMOVIDA PELA LEI N.º 

13.243/16 

 

Para além da alteração da redação de seus dispositivos, a Lei n.º 13.243/16 inseriu 

vetores, conceitos e definições nos institutos jurídicos tratados pela LIT. Em que pese a temática 

dos princípios apenas tangenciar o fortalecimento da interação em estudo, não se pode ignorar 

sua importância jurídica. 

Com efeito, em período de pós-positivismo jurídico (ou neoconstitucionalismo) 

(STRECK, 2012, p. 13), tanto princípios quanto regras constituem-se de normas jurídicas, 

donde decorre sua evidente força normativa – ao revés da clássica função meramente 

interpretativa6. Logo, é lugar comum a assertiva de que princípios são mandamentos de 

otimização do comportamento pretendido pela norma aberta; ao passo em que as regras impõem 

a adoção de suas prescrições estritamente definidas, havendo perfeita ou nenhuma 

correspondência, sem escalonamentos de adequação7. 

                                                           
6 Como expoente clássico da teoria positivista, cita-se o art. 4º do DL 4657/42 (LINDB), segundo o qual os 
Princípios Gerais do Direito constituem a última ratio para integração de normas diante de lacunas. 
7 El punto decisivo para ladistinción entre reglas y principios es que losprincipiosson normas que ordenan que algo 
sea realizado enlamayor medida posible [...] en cambio, lasreglasson normas que sólopueden ser cumplidas o no. 
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Conclui-se, portanto, que a introdução de diversos princípios no art. 1º da Lei n.º 

10.973/04, para além de concretar a ordem constitucional inaugurada pela EC n.º 85/15, reduz 

consideravelmente a insegurança jurídica, eis que opera como vetor – norma motriz – que 

retroalimenta as regras insculpidas nos capítulos seguintes da LIT, ao qual o operador do Direito 

deverá reconduzir-se, na busca da aplicação deste plexo jurídico. 

Dentre os princípios em comento destacam-se: promoção da cooperação e interação 

entre os entes públicos, entre os setores público e privado e entre empresas; o estímulo à 

atividade de inovação nas ICTs e nas empresas, inclusive para a atração, a constituição e a 

instalação de centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação de parques e polos tecnológicos 

no País; promoção da competitividade empresarial nos mercados nacional e internacional; e 

fortalecimento das capacidades operacional, científica, tecnológica e administrativa das ICTs 

(Lei n.º 10.973/04, art. 1º, parágrafo único, incisos V, VI, VII e X). 

Outrossim, contribui sobremaneira para a redução da insegurança jurídica, a 

conceituação dos institutos jurídicos que operacionalizam a interação das esferas pública e 

privada na busca do incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica. 

Neste ponto, destaca-se a introdução da descrição de incubadora de empresas e a 

alteração do conceito de ICT. A primeira é definida legalmente enquanto organização/estrutura 

objetivada a estimular ou apoiar o empreendedorismo inovador, a fim de propiciar a geração de 

empresas orientadas à inovação (Lei n.º 10.973/04, art. 2º, III-A). 

Por seu turno, a ICT deixa de constituir-se exclusivamente órgão ou entidade da 

administração pública, para abarcar também as instituições privadas sem finalidade lucrativa, 

cuja missão institucional consista na pesquisa básica ou aplicada, científica ou tecnológica, bem 

ainda, o desenvolvimento de novos produtos (Lei n.º 10.973/04, art. 2º, V). A mudança é 

substancial. 

A previsão é consentânea ao mister. O fomento à inovação é atividade não econômica, 

de interesse social, não exclusiva do Estado e sem intuito de lucro (CF, art. 218-219-A), 

podendo configurar um serviço público não estrito ou serviço privado, prestado mediante 

incentivo da Administração (ALEXANDRINO, 2015, p. 69). 

Postas estas premissas, conclui-se que, nada obstante as ICTs constituídas sob a 

personalidade jurídica de direito privado estejam excluídas da estrutura formal da administração 

                                                           
Si una regla es válida, entonces de hacerseexactamentelo que ella exige, ni más o menos. (ALEXY, 2002, p. 86-
87). 



AMERICO LEONARDO DE CARLOS BIFF | RAFAEL FERNANDO PEQUITO LIMA | REJANE SARTORI 
308 

 

PIDCC, Aracaju/Se, Ano VIII, Volume 13 nº 01, p.301 a 318 Fev/2019 | www.pidcc.com.br 

pública, outrossim, não se enquadram no conceito de empresa, cuja finalidade lucrativa é 

intrínseca8e a ingerência Estatal é mínima (CF, art. 170 e CC, art. 190), mas passam a constituir 

o denominado “terceiro setor”, na condição de entidades paraestatais. 

Referidas instituições apresentam ampliada autonomia e gestão relativamente às 

Entidades da administração pública, visto que seu regime jurídico é caracterizado como privado 

com ingerências do público [dada a prestação de serviço de interesse social]; presente a 

possibilidade do estabelecimento de regras e regulamentos próprios orientados a amenizar as 

disposições de direito público aplicáveis.9 O papel do Estado resume-se ao fomento e à 

fiscalização financeira e finalística, sobremaneira à destinação dos recursos públicos e ao 

atingimento dos planos de trabalho propostos, situação que contribui para seu dinamismo. 

(ALEXANDRINO, 2015, p. 138-176). 

A propalada positividade da alteração legislativa só pode ser compreendida quando em 

cotejo com as especificidades do regime jurídico administrativo imposto às entidades de direito 

público, o qual submetia as ICTs na redação original da LIT.  

O ordenamento jurídico brasileiro adota o critério formal de administração pública: 

compõe a estrutura administrativa aquilo que a Lei qualifica como tal (ALEXANDRINO, 2015, 

p. 20), posto que na redação original da LIT a ICT era descrita como órgão ou entidade da 

administração pública, inexoravelmente a integrava, e só lhe era dado constituir-se ou estar 

abarcada por personalidade jurídica de direito público. Logo, há subordinação da ICT ao regime 

jurídico de direito público.10 

O regime jurídico administrativo é caracterizado pelo contrabalanço havido entre seus 

dois preceitos basilares: a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse 

público. Da interação entre ambos, emerge a verticalidade da atuação da administração frente 

aos particulares, que enseja uma série de prerrogativas, sopesadas por limitações legais, visto 

que a administração não é titular primária do interesse – mas o público [povo administrado]. 

(ALEXANDRINO, 2015, p. 10-12). 

Dentre as restrições, é sensível a obediência ao princípio da legalidade estrita (CF, art. 

37), que impõe que a atuação administrativa deve respaldar-se em previsão legal, restando 

vedada em vácuo legislativo. Tal legalidade é diametralmente oposta à privada, garantia 

                                                           
8 Conforme art. 966 do CC. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica 
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. 
9 Por todos, os dispositivos da Lei n.º 13.019/14, em especial seus artigos 45, 59 e 84. 
10 Conforme art. 1º § 2º I e II da Lei 9.784/99: § 2º Para os fins desta Lei, consideram-se: I – Órgão – a unidade de 
atuação integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura da Administração indireta; II – Entidade – a 
unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. 
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fundamental insculpida no art. 5º II da CF, segundo a qual as obrigações impostas aos 

particulares somente decorrem de lei proibitiva [ou restritiva], de modo que o vácuo legislativo 

configura permissão. 

Assim, o modelo tradicional de administração pública, imprescindível em suas 

atividades clássicas, colide com o espírito livre e impassível de previsão inerente à atividade 

empreendedora. À evidência, aquela atuação cria dificuldades burocráticas e estratégicas para 

o desenvolvimento da inovação e a consecução da tríplice hélice11 (ETZKOWITZ, 2010). 

Quando do fomento ao desenvolvimento tecnológico e inovador nacional, a tradicional relação 

de verticalidade jurídica da administração postula substituição pelo modelo cooperativo, o qual 

é melhor desempenhado pela existência possível de ICT de direito privado. 

Finalmente, calha um adendo. A personalidade jurídica de direito privado doravante 

facultada à ICT não se confunde nem prejudica a existência das “Entidades de apoio”, também 

integrantes do terceiro setor (paraestatais). 

De regra, as entidades de apoio são:  

 
[...] pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, instituídas por servidores 
públicos em nome próprio, sob forma de fundação, associação ou cooperativa, para a 
prestação, em caráter privado, de serviços sociais não exclusivos do Estado, mantendo 
vínculo jurídico com entidades da administração, em regra por meio de convênio 
(ALEXANDRINO, 2015). 

 

Tais entidades são reguladas pela Lei n.º 8.958/94, e persistem passíveis de formação e 

contratação junto às ICTs em geral. Inclusive, a Lei n.º 13.243/16 inseriu o § 8º no art. 1º da 

Lei n.º 8.958/94, restando agora permitido aos NITs assumir a forma de entidade de apoio, em 

fundação de privado. 

 

 

                                                           
11Hélice tríplice, este foi o termo cunhado por Henry Etzkovitz em meados dos anos 1990, para descrever o modelo 
de inovação com base na relação governo-universidade-indústria. Somente através da interação desses três atores 
é possível criar um sistema de inovação sustentável e durável na era da economia do conhecimento. [...] Até que, 
em uma ocasião, fui convidado por um grupo de acadêmicos da Universidade Autônoma do México, para 
participar de um projeto que eles estavam estruturando, de estudos sobre as relações universidade-empresa. Nas 
discussões com eles ficou claro que não era possível apenas olhar para a relação universidade-indústria, no México, 
sem levar em consideração o papel do governo. O governo estava em toda a parte, e essa foi a primeira vez que 
pensei na hélice tríplice: universidade-indústria-governo. 
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4. PONTOS DE INSEGURANÇA JURÍDICA: A ATENUAÇÃO DOS ENTRAVES 

BUROCRÁTICOS – CONTRATAÇÃO DIRETA, DISPENSA DE LICITAÇÃO E 

RDC 

 

Para além da concreção do texto constitucional, os princípios inaugurados pela Lei n.º 

13.243/16 na LIT denotam o empenho do legislador na aproximação dos diversos atores do 

processo de inovação, a fim de criar ambiente propício a seu desenvolvimento. 

Nesta senda, destaca-se o novo texto do art. 20 da Lei n.º 10.973/04, integrante do 

capítulo “Do Estímulo à Inovação nas Empresas”, cujo caput e parágrafo 3º foram alterados 

pela Lei n.º 13.243/16, além da inclusão dos §§ 4º a 6º. 

A redação original permitia a contratação de instituição privada sem fins lucrativos, 

empresas ou consórcios nacionais, para a realização de encomenda tecnológica, assim 

qualificada como “a solução de problema técnico específico ou produto ou processo inovador", 

quando de necessidade da administração pública.  

A redação conferida pela Lei n.º 13.243/16 ao caput do art. 20 da LIT ampliou o objeto 

contratual e o rol dos sujeitos passíveis de contratação pela Administração Pública, eis que 

dentre os objetos, adicionou a possibilidade de contratação de serviço, ao lado de problema 

técnico, produto ou processo; e quanto aos sujeitos, excluiu a qualificação “nacionais” às 

empresas, consórcios e instituições de privado passíveis de contratação, além de incluir as ICTs. 

O grande destaque da alteração, contudo, reside na inaugural possibilidade de 

contratação direta por parte da Administração Pública, a expressão “contratar diretamente” 

aposta na norma em exame. À evidência, nas condições do art. 20 da LIT, em qualquer esfera, 

a Administração Pública não estará subordinada às hipóteses de licitação insculpidas na Lei n.º 

8.666/93 (Lei Geral das Licitações), em relevante exceção ao regime jurídico administrativo 

tradicional. 

Por sua vez, a alteração conferida ao § 3º do art. 20 da LIT diz respeito à remuneração 

do contratado, em caso de assunção de risco tecnológico. Originariamente, o § 3º dispunha que 

o pagamento deveria ser “efetuado proporcionalmente ao resultado obtido nas atividades de 

pesquisa e desenvolvimento pactuadas”. 

O texto alterado pela Lei n.º 13.243/16 passou a prever que o pagamento deve ser 

proporcional “aos trabalhos executados no projeto, consoante o cronograma físico-financeiro 

aprovado, com a possibilidade de adoção de remunerações adicionais associadas ao alcance de 

metas de desempenho” (LIT, art. 20 § 3º). 
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Bem verdade, o art. 21 do Decreto n.º 5.563/2005, que regulamenta a Lei n.º 10.973/04, 

já autorizava remuneração em caso de consecução de resultados distintos. Nada obstante, 

referido Decreto alcança apenas a administração pública federal, e suas respectivas entidades. 

Logo, cada Ente/Entidade alheia à esfera federal poderia regular sua atividade de modo distinto, 

em competência própria e paralela, uma vez que o mandamus não constava da Lei. 

Desta feita, a previsão legal reduziu significativamente a insegurança jurídica e 

fomentou a atividade inovadora, eis que a perspectiva de remuneração conforme a execução 

encerra o desestímulo havido da assunção de prejuízo financeiro, ante o risco tecnológico 

inerente ao objeto. (POMBO, 2016, p. 3). 

Finalmente, a Lei n.º 13.243/16 produziu outras alterações na Lei n.º 8.666/93, adiante 

das examinadas acima. No intuito de simplificar a aquisição de produtos para pesquisa e 

desenvolvimento, foi alterada a redação do art. 24, inciso XXI e §§ 3º e 4º da Lei Geral de 

Licitações. 

O texto conferido pela Lei n.º 13.243/16 enquadra como hipótese de licitação 

dispensável aquela destinada à “aquisição ou contratação de produto para pesquisa e 

desenvolvimento, limitada no caso de obras e serviços de engenharia, a 20% (vinte por cento) 

do valor de que trata a alínea “b” do inciso I do caput do art. 23” (Lei n.º 8.666/93, art. 24 XXI), 

ampliando as hipóteses de licitação dispensável. 

A alteração elimina as limitações substantivas estabelecidas pela Lei n.º 12.349/10 

àquela norma, consistentes na destinação e adjetivação exclusiva do bem contratado, então 

aplicado “exclusivamente na pesquisa científica e tecnológica, com recursos concedidos pela 

Capes, pela Finep, pelo CNPq ou por outras instituições de fomento à pesquisa credenciadas 

pelo CNPq para esse fim específico” (Lei n.º 8.666/93, art. 24 XXI, redação dada pela Lei n.º 

12.349/10). 

Suprimidos os elementos restritivos, qualquer licitação destinada à aquisição ou 

contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento poderá ter sua licitação dispensada. 

Por sua vez, a inclusão dos §§ 3º e 4º ao art. 24 da Lei n.º 8.666/94 pela Lei n.º 13.243/16 

permitiu a simplificação dos procedimentos de licitação orientados à contratação de obras e 

serviços de engenharia, quando relacionados à pesquisa e desenvolvimento, ante o permissivo 

da adoção de regulamentos específicos (art. 24, XXI e § 3º) e a possibilidade de participação 

da licitação (contratação) ou execução pelo “autor de projeto básico ou executivo” (Lei n.º 
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8.666/93, art. 9º, I), quando o objeto licitado consistir na contratação de produto ou serviço para 

pesquisa e desenvolvimento. 

 

 

4.1. COMPARTILHAMENTO DE MATERIAIS E UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES 

 

A redação original da Lei n.º 10.973/04 (art. 4º) autorizava às ICTs o compartilhamento 

ou a permissão de utilização de suas instalações e equipamentos em geral com microempresas 

e empresas de pequeno porte (ME e EPP), mediante remuneração, segundo as prioridades 

elencadas na norma e nos termos previamente contratados ou conveniados. 

Com a alteração textual implementada pela Lei n.º 13.243/16 ao art. 4º da Lei n.º 

10.973/04, facultou-se à ICT pública implementar as ações descritas mediante contrapartida 

financeira ou não financeira, com qualquer empresa ou pessoa física, voltadas às atividades de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação, restando permitido, finalmente, o “uso de seu capital 

intelectual em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação” (art. 4º, III). 

Sobressai na redação conferida a ampliação da interação ICT-empresa ante a exclusão 

do discrímen “micro e pequenas empresas” e “empresas nacionais e organizações de direito 

privado sem fins lucrativos”. Elidido o fator limitante, doravante possibilita-se a qualquer 

empresa voltada a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ou a ações correlatas, 

o compartilhamento ou utilização de instalações da ICT em geral. 

A previsão legal autoriza e disciplina o desenvolvimento cooperativo de projetos 

tecnológicos e científicos envolvendo equipes heterogêneas, de empresas e instituições públicas 

de pesquisa, em que é permitido às primeiras, sob certas condições, valer-se do capital material 

e intelectual das últimas, no escopo máximo da inovação (RAUEN, 2015). 

Por sua vez, a permissão de uso de capital intelectual de propriedade da ICT, previsto 

no art. 4º III, também configura ponto de fomento, eis que propicia a prestação de consultoria 

por parte dos pesquisadores da instituição quando do desenvolvimento dos projetos parceiros. 

Nesta temática, calha asseverar que a redação original da Lei n.º 10.973/04 já facultava 

a prestação de serviços relacionados às atividades de inovação e pesquisa a instituições, por 

parte da ICT, conforme seu art. 8º. A Lei n.º 13.243/16 limitou-se a qualificar a atividade em 

exame, acrescendo aos serviços os adjetivos “técnicos especializados” e catalogando entre seus 

objetivos “a maior competitividade das empresas” (art. 8º caput, Lei n.º 10.973/04), 

esclarecendo que a interação ICT-empresa pode envolver capital imaterial. 
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Todos os mecanismos de interação ICT-empresa na consecução da inovação, 

remodelados no art. 4º da LIT por intermédio da Lei n.º 13.243/16, exigem contraprestação 

financeira ou não financeira, consoante o caput da norma em comento. Por seu turno, a 

abordagem da referida contraprestação remonta à alteração legislativa insculpida no art. 1º da 

Lei n.º 8.958/94 pela Lei n.º 13.243/16. 

Ao tratar dos convênios e contratos realizados pelas Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES) e ICTs com as fundações de apoio [entidades do terceiro setor já abordadas], 

o art. 1º da Lei n.º 8.958/94 passou a permitir que: 

 
Art. 1º. 
- 
- 
§ 7o Os recursos e direitos provenientes dos projetos de que trata o caput e das 
atividades e dos projetos de que tratam os art. 3o a 9o, 11 e 13 da Lei no 10.973, de 2 
de dezembro de 2004, poderão ser repassados pelos contratantes diretamente para as 
fundações de apoio. (Incluído pela Lei n.º 13.243, de 2016). 

 

Conforme a redação acima, os recursos oriundos da variedade de contratos celebrados 

entre as fundações de apoio com instituições de direito público em geral, descritas na LIT, 

poderão ser repassados diretamente às fundações. 

A previsão é original e permite que os recursos captados permaneçam na fundação de 

apoio e, consequentemente, na ICT, se havido convênio vinculante entre ambas. A possibilidade 

dinamiza e incentiva a organização nas formas destacadas e, por conseguinte, fomenta o 

incentivo às atividades objetivadas, visto que a sistemática permite que os recursos decorrentes 

dos resultados permaneçam nas instituições desenvolvedoras. 

Para compreender tal lógica, tão corriqueira no ambiente particular – de direito privado 

– necessário remontar à breve exposição acerca do regime jurídico administrativo, levada a 

cabo linhas acima. 

 

 

 

4.2. ACORDOS DE PARCERIA 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art11
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art13
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm#art13
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm#art7
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O texto original do art. 9º da LIT autorizava às ICTs a celebração de acordos de parceria 

com instituições públicas e privadas “para realização de atividades conjuntas de pesquisa 

científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo [...]”. 

A autorização persiste hígida, com o diferencial de que os acordos de parceria podem 

objetivar também a realização de serviços, conforme a redação dada ao caput do art. 9º pela Lei 

n.º 13.343/16.  

As grandes novidades promovidas pela Lei n.º 13.343/16 consistem na possibilidade de 

envolvimento de acadêmicos vinculados à ICT pública (de curso técnico, graduação ou pós-

graduação) nos acordos de parceria, cuja atividade será estimulada mediante o percebimento de 

bolsa (Lei n.º 10.973/04, art. 9º § 1º) e a possibilidade de cessão dos direitos de propriedade 

intelectual integralmente ao parceiro privado (Lei n.º 10.973/04, art. 9º § 3º). 

A bolsa decorrente do envolvimento em projetos é estímulo exclusivo de alunos 

vinculados às ICTs públicas. No Projeto de Lei da Câmara n.º 77/2015 original, era possível a 

aplicação das regras previstas neste artigo a alunos de ICT privada, mas o § 5º do art. 9º foi 

abarcado pelo veto presidencial. 

Além da possibilidade de bolsa para acadêmicos, é possível a bolsa de estímulo à 

inovação para servidor, militar e empregado da ICT. Na tentativa de fazer desta bolsa um 

diferencial e incentivo ao servidor público para participar de acordos de parceria que tenham o 

foco em inovação, com o acréscimo do § 4 º que explicita que está bolsa é igual a uma doação, 

não caracteriza contraprestação de serviço (o que afasta vários tributos) e não integra base de 

cálculo da contribuição previdenciária. 

O que acontecia outrora é que em um acordo de parceria o pesquisador recebia como 

contraprestação de serviço e com isso incidia vários tributos e poderia desestimular o esforço 

de trabalhar em um projeto. Ou recebia bolsa, apenas de agências oficiais de fomento. 

Quer se assim, estimular, principalmente o servidor público de ICT a realizar atividades 

conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de produto, serviço ou 

processo. 

Noutro giro, no tocante à cessão de direitos da ICT ao parceiro privado, o § 3º do art. 9º 

da Lei n.º 10.973/04 preconizava que a propriedade intelectual e a participação nos resultados 

da exploração de seu produto deverá ser assegurada às partes contratantes em proporção 

equivalente ao valor agregado, considerados os recursos alocados inicialmente. 

Doravante, é facultado à ICT pactuar a cessão daqueles direitos a seu parceiro privado, 

atribuindo à empresa interessada os ônus decorrentes da exploração da propriedade industrial 

de determinada inovação. (RAUEN, 2015). 
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4.3. INCENTIVO À EMPRESA 

 

Para promover e incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de inovação nas empresas, 

a Lei n.º 13.243/16 arrolou múltiplos instrumentos orientados àquele esforço, a serem adotados 

pelos Entes políticos, administrativos e pelas ICTs, conforme § 2º-A do art. 19 da Lei de 

Inovação. 

O novel § 6º da norma supra dispõe que os instrumentos de fomento podem ser 

estendidos a: ações dirigidas à constituição de parcerias entre ICTs e empresas, a fim de realizar 

projetos inovadores (Lei n.º 10.973/04, art. 19 § 6º II); estabelecimento de incubadoras de 

empresas em locais específicos (Lei n.º 10.973/04, art. 19 § 6º III); e implantação de redes 

cooperativas (Lei n.º 10.973/04, art. 19 § 6º IV). 

 

 

4.4. OS NITs 

 

Finalmente, merece destaque a definição legal dos NITs e a ampliação de sua 

competência, conforme as redações inauguradas ou alteradas pela Lei n.º 13.243/16 ao art. 2º 

VI e ao art. 16 da Lei n.º 10.973/04. 

Na redação original do art. 16 da LIT, a competência dos NITs era confinada à análise 

de processos burocráticos, relacionados a eventuais questões relativas ao resultado das criações. 

Ainda conforme o texto antigo, os NITs não apresentavam estrutura jurídica definida, havendo 

simples previsão do dever de sua instituição, por parte das ICTs, e de algumas competências. 

A redação em vigor, por seu turno, confere aos NITs atuação mais incisiva, eis que sua 

competência alcança agora o desenvolvimento de estudos e estratégias relacionados à 

propriedade intelectual e à transferência de tecnologia, a fim de orientar as ICTs; gerir e 

negociar acordos de transferência de tecnologia da ICT; além de articular o relacionamento 

entre ICT e empresa – tudo conforme art. 16 § 1º VIII-X da LIT. 

Desta feita, a Lei n.º 13.243/16 inaugurou seu conceito legal e ampliou suas 

competências e autonomia, tendo em vista a introdução do § 8º no art. 1º da Lei n.º 8.958/94, 
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segundo a qual aos NITs é dado assumir a forma de fundação de apoio, constituindo instituição 

do paraestatal (terceiro setor). 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O caminho é longo para o Brasil atingir patamares europeus ou americano de interação 

entre parceiros públicos e privados – ICTs e empresas, mas nota-se que há trabalho para isto. 

A Lei n.º 13.243/16 obviamente carece de regulamentação em vários pontos, que a 

priori, dificultam sua efetivação. Mas o atual estado legislativo já permite várias atividades que 

antes não eram possíveis. Logicamente a mudança de postura também é cultural e de educação, 

não é apenas um arcabouço legislativo que efetivará mudanças no desenvolvimento social e 

econômico de uma nação. 

Este artigo não se ateve aos vetos presidenciais na Lei, pois os mesmos já estão 

novamente em discussão, pois teve o objetivo de mostrar o atual panorama da Lei e os caminhos 

já possíveis de relação entre ICTs e setor produtivo. 

No apanhado geral vislumbra-se vários novos institutos que possibilitam o aumento da 

interação entre ICTs e empresas privadas. Cabe agora que as ICTs, principalmente as 

universidades públicas, atualizem suas políticas e regulamentos internos e que se engajem de 

fato neste caminho de interação.  

Os primeiros passos foram dados, devendo aos entes públicos – governos e instituições 

- continuarem em busca de políticas públicas efetivas para estimular a inovação de forma 

consistente e com respaldo e segurança jurídica. Ao setor privado – empresas, concerne 

aproveitar a oportunidade, focar em inovar e buscar auxílio para seus projetos, para que o Brasil 

trilhe um caminho mais inovador, e assim seja possível fomentar o desenvolvimento econômico 

do País. 
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RESUMO 

 
Introdução O Direito Marcário brasileiro está inserido no ramo da Propriedade Intelectual e é 

regulamentado pela Lei n° 9.279/96; a qual, tratando de marcas, estabelece os conceitos e os 

elementos necessários à aquisição do direito de se utilizar, de maneira exclusiva, um signo 

específico para determinado ramo de serviço ou produto, dentro de um tipo de mercado. 

Objetivos Sendo assim, esse estudo debruçou-se sobre o conceito de marca – ou brand – 

nome correspondente desse componente em inglês – para, em análise, compreender a 

evolução sofrida pelo instituto ao longo dos anos, desembocando em um estudo 

interdisciplinar, aproximativo e comparativo entre brand e ferros de marcar gado. 

Metodologia Para tanto, tendo seguido o método qualitativo de pesquisa, foram escritos 

quatro tópicos: partindo da análise do brand e da marca, passando pelo estudo da Semiótica 

de Peirce e de Saussure, expondo ainda sobre a história, tradição, marcação heráldica e 

simbolismo dos ferros e, por fim, culminando na discussão destes conceitos, ao associá-los à 

teoria dos objetos. Resultados É de fundamental importância compreender a mudança no 

conceito e emprego dado às marcas hodiernamente, para que o Direito possa atender e 

regulamentar as atuais demandas advindas com as alterações desse objeto jurídico. Conclusão 

Compreender a ampliação do conceito de marca para além do indicativo de propriedade e 

diferenciação é o foco deste trabalho, assim como averiguar sua imersão em objetos culturais 

e metafísicos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Propriedade Intelectual. Marcas. Ferros.  
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ABSTRACT 

 
Introduction The Brazilian Marcário Law is inserted in the branch of Intellectual Property 

and is regulated by Law n ° 9.279 / 96; which, in the case of trade marks, establishes the 

concepts and elements necessary for the acquisition of the right to exclusively use a specific 

sign for a given branch of service or product within a market type. Objectives Thus, this 

study focused on the concept of a brand - or corresponding brand name of this component in 

English - to analyze the evolution of the Institute over the years, leading to an 

interdisciplinary, comparative and comparative study between brand and branding irons. 

Methods In order to do so, following the qualitative method of research, four topics were 

written: starting from the analysis of brand and brand, passing through the study of Peirce and 

Saussure's Semiotics, also exposing the history, tradition, heraldic marking and symbolism of 

the irons and, finally, culminating in the discussion of these concepts, by associating them 

with the theory of objects. Results It is of fundamental importance to understand the change 

in the concept and employment given to brands nowadays, so that the Law can meet and 

regulate the current demands arising from the changes in this legal object. Conclusion 

Understanding the broadening of the brand concept beyond the indicative of ownership and 

differentiation is the focus of this work, as well as ascertain its immersion in cultural and 

metaphysical objects. 

 

KEY WORDS: Intellectual Property. Brands Irons 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O Direito Marcário brasileiro está inserido no ramo da Propriedade Intelectual e é 

regulamentado pela Lei n° 9.279/96; a qual, tratando de marcas, estabelece os conceitos e os 

elementos necessários para a aquisição do direito de utilizar, exclusivamente, um signo único 

para determinado ramo de serviço ou produto, dentro do ramo de mercado em que se atua ou 

correlato. 

Além de estabelecer o conceito de marca, tal dispositivo legal ainda restringe os 

caracteres que não se pode empregar de forma para indicar propriedade, identificação, 

diferenciação e certificação, sendo eles descritos no rol do art. 124 da lei acima referida.  

Sendo assim, esse estudo debruçou-se sobre o conceito de marca ou brand – o nome 

correspondente desse instituto em inglês – para em análise da sua configuração ao longo dos 

anos, compreendesse e demonstrasse a dinamicidade envolvida nessa matéria, além da sua 

interdisciplinaridade. 

Nesse contexto, revelou definições dos estudos do Marketing, Design, Administração e 

do Direito ao tratar do Brand, de tal modo a dar amparo ao raciocínio da matéria, 

vislumbrando, como objetivo geral, a ampliação desse instituto, do seu emprego, do seu 

conceito e da sua capacidade comunicativa em tantas outras searas do conhecimento, a tal 

ponto que o Direito não mais poderia se negar a discutir a temática ou mesmo restringi-la a 

questões meramente legais. 

Para a resolução da controvérsia, teve como objetivos específicos a reflexão sobre 

conceitos da semiótica de Peirce e de Saussure, com a finalidade de alcançar todos os 

aspectos comunicativos e de valor empregados nas novas apresentações da marca para o 

público, visando ainda compreender essa dinamicidade que lhe foi atrelada, como a sua 

reinvenção para o mercado e para o Direito.  

Nessa conjuntura, esta pesquisa debruçou-se acerca da história dos ferros de marcar 

gado e toda a sua representatividade frente a sociedade de criadores de animais, bem como 

para os usuários da marca, seus descendentes e artistas. Realizando, de certo modo, o 

posicionamento desses símbolos no mundo do conhecimento jurídico ou das ciências 

humanas, em que se empregou a teoria dos objetos. 
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Destarte, para responder a problemática, o presente trabalho teve início com os 

conceitos e significações das marcas ou Brand, a aplicação da semiótica para esses institutos e 

a aplicação disso tudo nos ferros sertanejos, demonstrando uma real e palpável alteração e 

ampliação, mesmo fática, no conceito e uso das marcas. 

 

2 MARCA OU BRAND 

 

O conceito de marca é interdisciplinar, haja vista ser matéria de estudo não só do 

Direito, mas também do Marketing, Design, Administração etc, possuindo, portanto, 

tratamento diferenciado de acordo com as ideias e princípios de cada disciplina.  

Ainda assim, tal fato decorre da complexa estrutura e significação que esse instituto 

abarca e possui. Tanto o é que, para sua conceituação e historicidade, não se tem certa 

homogeneidade entre os estudos, mas todos partem da ideia principal de a marca agregar 

valores e conseguir facilitar o processo de intelecção a que rapidamente se direciona o 

julgamento pessoal, alcançando os produtos, serviços e bens que a marca identifica. 

Além disso, em relação aos aspectos da sua natureza, cada doutrina lançará suas teses, 

as quais, embora distintas, possuem certa semelhança entre si. 

Para tanto, marca ou, como é discutida em outras ciências, brand, compreende todos 

os sinais, símbolos, ícones e signos – aqui entendidos como sinônimos – que individualizam, 

identificam, reputam valores a certo produto ou serviço. 

Desse modo, a marca corresponde a uma particularização de bens, produtos, objetos 

ou serviços, indicativos de algum pertencimento ou propriedade a algo ou alguém. 

 

2.1 Historicidade 

 

Para o Direito brasileiro, a marca possui proteção legal e por esse termo é reconhecida 

quanto à propriedade intelectual. Vale salientar que, para as demais ciências que estudam os 

seus efeitos e estruturas, também é conhecida por brand, sendo esse nome o correspondente a 

marca na língua inglesa.  

Lencastre (apud COMPAGNO, 2009, p. 47), em estudo sobre a matéria, aduz a 

origem do termo como proveniente do verbo to brand, significando fazendeiro. Enquanto 

Keller e Machado (apud COMPAGNO, 2009, p. 47), remontam tal nome à palavra 

norueguesa brandr, que tem sentido de queimar. Nesta perspectiva, o termo advém da ideia de 
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se marcar com fogo ou queimar algum pertence com o intuito de identificar a propriedade, o 

que, posteriormente, foi sendo acrescido de outros sentidos, a seguir expostos. 

Vale salientar, a origem da marca como sinal distintivo é algo não tão pacificado, tanto 

que Aires (2011, p. 117) rememora a divergência doutrinária quanto a sua origem. Para isto, 

parte da premissa de que marca advém da imaginação humana. De outro lado, há estudiosos 

defendendo “a propriedade da marca pelo Direito Natural”, ou seja, que ela provém do Ius 

Naturale, no qual a natureza ensina aos seres, exemplificando pelas digitais, DNA e listras das 

zebras (aqui defendidas como marcas). 

Outrossim, Marky (apud AIRES, 2011, p.117) aponta para a marca como propriedade 

pela aquisição de posse, aludindo ao direito romano, quando se marcavam a fogo os animais 

para indicar seu dono. 

Aires (p.118), ainda tratando da historicidade da marca, assenta acerca da “disposição 

do homem em cominar status de propriedade a produtos de trabalho intelectual, de tal modo, 

alçam outra tese: a da propriedade da marca estar relacionada ao Direito Autoral”. Tal fato é 

atrelado ao período da Idade Média, em que os artesãos assinavam seus produtos com marcas, 

as quais a partir daquele período, começaram a ter valor de comércio.  

Ainda no período da Idade Média, como é referida por Compagno (2009, p.48), as 

corporações de ofício adotam a marca como forma de identificação e reconhecimento, em que 

se assemelhava às certificações de qualidade de hoje em dia, como forma de monopólio das 

corporações em controlar a quantidade e a produção e até mesmo a responsabilidade do 

fabricante (TAVARES apud COMPAGNO, 2009, p. 48).  

Na última característica supramencionada, a autora reporta-se a uma lei inglesa de 

1266, em que se obrigavam padeiros e ourives a marcarem suas mercadorias como sua 

assinatura ou símbolo pessoal, a fim de indicar a qualidade do produto. A autora cita, ainda, 

que, no século XVI, marcavam-se com fogo barris de madeira com o nome do fabricante de 

uísque escocês, para garantir a procedência da bebida, como de forma preventiva, a fim de 

evitar substituição da bebida por outros produtos (FARQUAHAR apud COMPAGNO, 2009, 

p.48). 

A partir daquele momento, conforme atesta Compagno (AAKER apud COMPAGNO, 

2009, p. 49), a marca ganhou um novo significado, o da diferenciação dos produtos, haja vista 

a grande quantidade de bens do mesmo gênero no mercado, tendo como marco a “Escócia, em 

1835, com a introdução da marca Old Smuggler, criada para designar uma linha de uísque que 

empregava um processo especial de destilação”, mas ganhando o verdadeiro destaque na 

Revolução Industrial (PEREZ apud COMPAGNO, 2009, p. 49).  
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De forma sucinta e clara, Louro resume a origem da marca em três momentos. 

no primeiro momento a marca trabalha como um sinal identificador do proprietário, 
facilitando a localização e identificação dos ativos para os proprietários e 
identificando a origem para o comprador. No segundo momento, a necessidade de 
proteção do valor patrimonial leva à consideração da marca como entidade jurídica. 
E no terceiro momento surge o caráter distintivo da marca, fonte de diferenciação da 
oferta da empresa. (LOURO apud COMPAGNO, 2009, p. 48) 

Ademais, superadas essas fases iniciais de identificação, propriedade, Direito Autoral 

com proteção jurídica e diferenciação, a partir dos anos 1950, segundo Gardney e Levy (apud 

COMPAGNO, 2009, p. 49), a marca passa a ser entendida como “um símbolo complexo, 

representativo de ideias e atributos funcionais e emocionais”, em que se alcançam 

características intangíveis, valores, sentimentos, que, de certo modo, supervalorizam o 

produto e sua prestação funcional (RUÃO apud COMPAGNO, 2009, p. 49). 

Portanto, “[...] as marcas, ao longo do tempo, foram tomando dimensões de valores 

que o Estado veio a tutelar, face o valor pecuniário e as novas relações de comércio e 

consumo de mundo moderno” (AIRES, 2011, p.118). Em vista disso, passou a integrar os 

ativos intangíveis das empresas, que muitas vezes servem como critérios de desempate na 

hora da compra ou até mesmo do sucesso das companhias (WOOD apud OLIVEIRA; LUCE, 

2001, p. 502). 

Por fim, Aires (2011, p. 118) e Compagno (2009, p. 47-48) discursam sobre outros 

modos de manifestação de marca, nos quais considera-se um período remoto, podendo até 

mesmo considerar como os primórdios da expressão ou elaboração desse instituto em 

comento a rubrica e os signos, os quais foram sitiados tanto na Antiguidade Clássica como na 

Pré-História, respectivamente, de tal modo que, a seu tempo, eram postos a serviço da 

comunicação, identificação e representação. Assim como hodiernamente comunicam os 

brasões, sem todos necessariamente terem os mesmos objetivos que as marcas hoje possuem, 

mas, de certa forma, conservam as características básicas a elas atreladas. 

 

2.2 Conceitos 

 

A marca é um instituto que possui um conceito não hermético, que vem evoluindo, 

tanto o é que a American Marketing Association – AMA fez uma recente alteração, no ano de 

2010, para abranger a concepção.  

Entretanto, com toda essa significação não estática, mas com a necessidade de se 

assegurar a proteção e regulamentação ao instituto, a Lei Marcária brasileira de n° 9.279/96 
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em seu artigo 122 determina que se registrem como marcas os sinais distintivos, visualmente 

perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais, estando elencadas no artigo 124 do 

mesmo diploma legal, a exemplo dos brasões, designação ou sigla de entidade ou órgão 

público, reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de 

estabelecimento, sinal de caráter genérico etc. 

Para tanto, a própria legislação, em seu artigo 123, realiza uma classificação da marca, 

sendo essa atribuída à natureza, e que se divide em: produto ou serviço (utilizada para 

diferenciar produtos ou serviços de outros semelhantes); certificação (utilizada para atestar a 

conformidade de produtos ou serviços com as normas); coletiva (usada para identificar 

produtos ou serviços realizados por membros de uma mesma entidade). 

Além dessa classificação legal, a marca pode ser distinguida quanto à apresentação: 

nominativa ou verbal (quando constituída apenas por palavras, desde um neologismo a uma 

combinação de letras e números); figurativa ou emblemática (quando formada por figura, 

sinal gráfico ou símbolo); mista ou composta (quando utiliza elementos figurativos e 

nominativos); e, por fim, tridimensional (quando a forma do produto ou sua embalagem, 

volume, dentre outras características, importa). 

Isso posto, temos a compreensão de princípios que atrelam características exigidas 

para registrar uma marca, segundo a seleção feita por Barros (2007, p. 331). São eles: 

distinguibilidade, relacionado à originalidade da marca; veracidade, que se define como a 

efetividade do produto ou serviço que a marca identifica; novidade, refere-se à singularidade e 

exclusividade da marca; disponibilidade, retrata o serviço ou produto oferecido no mercado, 

podendo ser melhor compreendido quando se analisa as proibições, para saber o que estará no 

mercado; especialidade, a marca deve ser específica a um só ramo de atividade; 

territorialidade, limita a marca ao país em que foi registrada, o que origina o princípio da 

independência das marcas, no qual a marca registrada em um país não depende das registradas 

em outros países. 

Outrossim, Barros (2007, p. 319) aduz que “como nas marcas, necessariamente, 

preponderam pretensões e subjetivações, seus conceitos são variados no âmbito mesmo de 

uma só disciplina, circunstância que não escapa o direito[...]”. Portanto, há quem afirme 

“[...]marca é o sinal visualmente concebido, que é configurado para o fim específico de 

distinguir a origem dos produtos e serviços[...]” (AIRES, 2011, p. 119), ao compreender o 

instituto pela determinação legal. 

De modo distinto, assevera-se que “uma marca é a intuição que uma pessoa tem sobre 

um produto, serviço ou empresa” (NEUMEIER apud WHEELER, 2012, p. 12); “[...] Uma 
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marca só passa a ser marca quando as pessoas a associam a outras coisas. A marca, assim, 

passa a ter uma história e interferir na maneira como as pessoas veem os produtos, ficando 

definitivamente ligados à marca” (DIAS, 2015, p. 45). E, por fim, destacamos o conceito de 

Oliveira; Luce (2001, p.504-505). 

A American Marketing Association realizou uma pequena alteração na conceituação 
de marca para: um nome, termo, design, símbolo ou qualquer outro aspecto que 
identifica um produto ou serviço de uma empresa como distinto daqueles das outras 
(AMA, 2010). 
A principal mudança da definição original para a atualmente recomendada pela 
AMA, segundo Wood (2000), é a adição das palavras “ou qualquer outro aspecto”, 
pois isto permite a inclusão dos intangíveis, tais como imagem, como ponto de 
diferenciação. O valor especial dessa definição está no foco fundamental do 
propósito da marca, que é a diferenciação (WOOD, 2000).  
Dessa forma, compreende-se que a marca, originalmente utilizada como 
caracterizadora de propriedade e de origem de um produto, avançou em conceito e 
significado. Considerada inicialmente como um patrimônio da empresa por ser uma 
propriedade definida pela legislação comercial como exclusiva e vitalícia 
(KOTLER, 1994); seu valor é atualmente aceito como um ativo baseado em 
mercado (RUST; LEMON; ZEITHAML, 2004a; SRIVASTAVA, SHERVANI, 
FAHEY, 1998; FISCHER, 2007), por permitir a diferenciação em relação a seus 
concorrentes. Nessa corrente de pensamento, Shankar, Azar e Fuller (2007) 
acreditam que a visão da marca necessitava ser mudada de um símbolo de um 
produto para um recurso quantificável. Assim, surgiu o conceito de valor da marca 
(brand equity), o qual rapidamente emergiu como o assunto central no entendimento 
do valor de marketing (RUST, AMBLER, CARPENTER, KUMAR, 
SRIVASTAVA). 

Deste modo, pode-se perceber que marca passou a ser muito mais de um símbolo de 

identificação e diferenciação. Hoje ela se apresenta como produto da cultura, de tal forma que 

a ela se agregam valores, gerando certa identificação entre os ideais da empresa e dos 

consumidores, despertando um gatilho mental, em que se diminui o processo de julgamento e 

se atrela poder à marca, facilitando na hora da compra.  

Sendo assim, marca passou a ser um ativo intangível, o qual, muitas vezes, possui em 

si um valor mais elevado que a própria empresa. Exemplo disso pode ser verificado no filme 

“Fome de Poder”, o qual retrata a história real da rede de lanchonetes conhecida por 

McDonald’s, quando os irmãos McDonald estão para entrar no tribunal contra Ray Kroc – 

antigo sócio e, ao tempo, litigante sobre a marca da cadeia de fast food – e o questionam 

acerca do motivo de ele não ter roubado o processo de produção de comida com outra marca. 

Kroc, por sua vez, responde aos irmãos Rick e Maurice McDonald que mais importante que o 

processo é a marca deles considerada grande, forte e possuidora de algo especial. 

Outro exemplo do valor que a marca vem agregando aos negócios hoje em dia está na 

lista elabora pela Interbrand (KANTOR, 2018) no ano de 2017, ao quantificar o preço apenas 
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das marcas mais valiosas do mundo, apontando a Amazon no topo, com um montante de U$ 

153,8 bilhões. 

Consequentemente, a toda essa nova estrutura e mercado alcançado pela marca, 

segundo Compagno (2009, p. 49) , surgiram, por volta dos anos 1950, as primeiras referências 

de estudo quanto ao manejo da marca, os quais hoje se materializam nos cursos de Marketing, 

Administração, Design etc, tanto através o branding quanto da semiótica, sendo esta 

responsável por alinhar o discurso intentado pela empresa e a percepção do público à marca. 

 

3 SEMIÓTICA 

 

Diante de todo o processo evolutivo a que a marca está sujeita e da proteção jurídica 

que lhe é conferida, conforme mencionado, é importante salientar a marca como um elemento 

comunicativo e como porta de entrada da empresa, dos produtos e serviços. 

Embora a marca seja o canal de comunicação entre os serviços e produtos e o público 

alvo, tal processo comunicativo e valorativo perpassa por toda uma construção da identidade 

da marca, para se alcançar a comunicação da mesma, com certa variação para sua imagem.  

Isso é corroborado pelo fato de ela ter passado a ser um capital financeiro que agrega 

valor, de tal modo que o conceito de valor da marca passou a ser estudado para além das 

ideias de identificação e diferenciação.  

Sendo assim, com o surgimento da necessidade de tentar quantificar tal signo, foram 

acrescidos os conceitos de identidade, comunicação e imagem da marca. “Neste sentido, a 

imagem de uma marca será o resultado da interligação entre as estruturas mentais do 

consumidor e o leque de ações de marketing destinadas a capitalizar o potencial contido no 

conhecimento da marca, gerando assim valor.” (RUÃO; FARHANGMER, 2000, p. 2-6) 

Para melhor compreensão, aludem as duas linhas de pensamento defendidas por Ruão; 

Farhangmer (2000, p. 4-6), que visaram ao entendimento do valor da marca, as quais foram: a 

realista e a idealista. Na primeira, é “atribuída à marca uma acepção sobretudo jurídica, a qual 

realçava a sua função identificativa e diferenciadora (permitia identificar o produtor e 

diferenciar da concorrência)” (p.4). Na segunda, apontando a marca como ativo financeiro: 

defendem que as marcas constituem algo acima do produto, com uma personalidade 
própria, um conjunto de atributos específicos, de valores, de princípios, mas que são 
sempre ancoradas pela tangibilidade dos produtos ou serviços que identificam. [...] 
Cooper e Lannon, representantes desta tendência afirmaram, em 1983: “o que torna 
um produto numa marca é o facto do produto ser combinado com algo mais - 
símbolos, imagens, sentimentos - produzindo uma ideia que é mais do que a soma 
das partes. Os dois - produto e simbolismo - vivem e crescem um com o outro numa 
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parceria de trocas mútuas” (Cooper e Lannon, 1983, in Hanby, 1999, p.3 da web).  
(p.6) 

A segunda teoria é a mais alinhada com o pensamento deste estudo, haja vista também 

ser adotada por estudiosos da temática, assim como o respaldo que vem ganhando as marcas e 

que, cada vez mais, expressam-se enquanto ativos financeiros e até mesmo como marcas 

flutuantes, existentes em si e por si, agregando preço aos produtos e serviços, mas, sozinhas, 

já apresentam certo preço para as empresas, compondo parte de seus ativos.  

Outra conjectura interessante é o fato de as marcas hodiernamente estarem sendo 

procuradas por atributos existenciais, visando aproximar as questões de certos porquês que 

sempre foram matéria de inquietações para os seres humanos e a sociedade como um todo, a 

exemplo do: “quem sou eu?” 

Tal fato defendido é apontado por Sherry Jr e Silva (apud VILAS BÔAS, 2015): 

Podemos somar a essa conclusão de Silva (2008) a afirmação de Sherry Jr (2006, p. 
48), que diz: “os consumidores empregam as marcas para obter experiência da 
transcendência e imanência, para fundir suas vidas com a experiência vivida do 
sagrado”. De certa forma, o público jovem, independentemente de estrato social, 
tem-se afastado das instituições religiosas e assumido o consumo secular como uma 
nova ideologia, já que “as marcas orientam os indivíduos a realizarem seus próprios 
projetos de identidade” (SHERRY JR, 2006, p. 49) 

Depreende-se de tudo disso o fato de as marcas serem algo simbólico, responsáveis 

por levar os consumidores para além do produto. Na verdade, esses consumidores são levados 

a um conceito, ideia ou filosofia de determinada empresa com os quais eles mesmos 

comungam, não se restringindo apenas em distinção e diferenciação dos demais produtos do 

mercado.  

É nesse sentido que se busca lançar uma marca capaz de atender à demanda social e à 

da companhia, bem como comunicar aos consumidores toda a gama política e ideológica da 

sua empresa ou identidade da marca. Fato este que finda por distinguir e diferenciar a marcas 

das demais dentro do mercado correlato ou do mercado atuante, seja alimentício, tecnológico 

etc. 

Nessa busca da comunicação e construção da imagem alinhada à identidade da marca, 

temos: 

Sendo assim, podemos dizer que a imagem é um conceito de recepção. Os seus 
estudos têm incidido sobre a maneira como determinados públicos imaginam um 
produto, uma marca, um homem político, uma empresa, um país. Procura-se, acima 
de tudo, perceber como se pode traduzir a “imagem pretendida” (aquela que 
interessa ao emissor) em “imagem percebida” (aquela que foi construída pelo 
receptor). Esta tradução faz-se por processos comunicativos, intencionais ou 
acidentais, que conduzirão a um dado estímulo perceptual. A imagem é sempre o 
resultado de um processo construtivista, que tem origem na fonte, sendo transferida 
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pela comunicação, e resultando numa percepção pessoal do destinatário. (RUÃO e 
FARHANGMER, 2000, p. 4) 

Destarte, diminuir as diferenças entre a imagem pretendida e a identidade da marca é 

um trabalho da comunicação, sendo que esta se baseia na construção da imagem, o qual é algo 

individual, conforme preleciona Ruão; Farhangmer (2000, p. 3): “a construção de imagem é 

um fenómeno de representação individual, ativado por um estímulo externo e que depende de 

conhecimentos e padrões de pensamento adquiridos social e culturalmente.” 

Para executar tal processo, é necessário compreender que “a marca é um ser de 

discurso. Só existe pela comunicação. Dado que a marca enuncia os produtos ou serviços, é 

preciso necessariamente que tome a palavra” (1991, p.55), para que possa ser conhecida e 

reconhecida” (KAPFERER, apud RUÃO; FARHANGMER, 2000, p. 8). Nesse sentido os 

autores asseveram: 

Sendo assim, a construção da imagem de qualquer marca supõe um processo de 
descodificação por parte dos receptores, que interpretam o conjunto de sinais 
transmitidos pela marca. E como em todo o processo de descodificação, e a 
formação de imagem não é excepção, o receptor contribui decisivamente para o 
resultado final, isto é, há uma parte do resultado-imagem que não depende do 
estímulo objectivo, mas do processo conceptualizador do indivíduo (p. 9)  

Portanto, esse processo de descodificação a qual a marca implica na construção de sua 

imagem faz com que seja necessário o alinhamento dos discursos da imagem com a 

identidade, por meio da comunicação, fazendo com que o estudo das marcas passe pela 

semiótica ou semiologia. 

Nessa acepção, temos ainda a relevante questão de se atribuir às marcas certo caráter 

funcional e emocional, sendo esse segundo aspecto mais voltado para os psicólogos sociais, 

em que se atribuem a elas certas características humanas, de tal modo “fornecem benefícios 

auto expressivos e simbólicos aos consumidores” (AAKER apud RUÃO; FARHANGMER, 

2000, p. 6-7). 

Sendo elucidado tal fato ainda “enquanto os atributos relacionados ao nível 

pragmático são encontrados no produto (atributos intrínsecos ao objeto), as respostas 

emocionais são encontradas no sujeito (extrínsecos ao objeto), porém são provocadas pela 

linguagem do objeto” (QUEIROZ et al, 2009, p. 5). 

Consequentemente, ao valor autônomo que a marca possui, bem como à capacidade de 

comunicar certos valores intrínsecos aos objetos e serviços, atentando para o caráter sistêmico 

da língua (BARBOSA, 2006, p. 17), além do fato de a marca ser tida como “uma conexão 

simbólica e afetiva estabelecida entre uma organização, sua oferta material, intangível e 
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aspiracional e as pessoas para quais se destina” (PEREZ apud MENDES, 2011, p. 155); os 

elementos de comunicação serão discutidos sob análise semiótica de Peirce e Saussure.  

3.1 Semiótica de Peirce e Saussure aplicadas às marcas 

 

De acordo com Barbosa (2006, p. 36-37) e Santaella (2003, p.15–16) a semiótica ou 

semiologia é uma ciência que foi desenvolvida de forma pontual e de forma independente em 

vários países. Tem como precursor, ou uma das fontes, o estudiodo Charles Sanders Peirce, 

em meados do século XIX, depois com Ferdinand de Saussure e, ao mesmo tempo, na União 

Soviética, no século XX, com os filólogos A. N. Viesse-lovski e A. A. Potiebniá. 

Segundo Santaella (2003, p. 16), foi apenas na Rússia revolucionária que houve o 

nascimento do estruturalismo linguístico soviético, com disseminação do estudo acerca da 

semiótica como tema do desenvolvimento da língua e o desenvolvimento da sociedade, com o 

linguista N. I. Marr.  

Entretanto, tais estudos foram abafados por Stalin, governante da então União da 

Repúblicas Socialistas Soviéticas – URSS, de certo modo vindo à tona o estruturalismo 

linguístico dos russos, apenas com o psicólogo L. S. Vygotski e o cineastra S. M. Eisenstein, 

os quais também se debruçaram nas relações da linguagem e dos ritos antigos. 

(SANTAELLA, 2003, p. 16). 

Barbosa (2006, p. 36-37) aduz que a expressão semiologia é derivativa do termo grego 

semeîon, reportando à ciência que estuda os signos dentro da sociedade. Por sua vez, Mendes 

afirma que “a semiótica procura avaliar a potencialidade do signo independente da 

intencionalidade da produção de sentido” (2011, p. 157). Santaella (2008, p.16) citando 

Peirce, assevera a semiótica “como ‘a teoria geral das representações’’ e em outro momento 

realiza a distinção entre semiótica e linguística, e acaba definindo as duas. 

Antes de tudo, cumpre alertar para uma distinção necessária: o século XX viu nascer 
e está testemunhando o crescimento de duas ciências da linguagem. Uma delas é a 
Linguística, ciência da linguagem verbal; a outra é a Semiótica, ciência de toda e 
qualquer linguagem (SANTAELLA, 2003, p. 1) 

Destarte, podemos concluir que a Semiótica (ou Semiologia) é a ciência que estuda os 

signos de toda e qualquer linguagem. Sendo assim, o estudo da semiótica aplicada às marcas 

se justifica porque 

A marca de uma empresa, principalmente quando denota a instituição, faz a relação 
signo e objeto destacar-se pelo modo simbólico. Não são descartados os outros dois 
modos, mas a marca institucional está muito arraigada aos valores coletivos da 
sociedade em que se encontra e das expectativas dessa mesma sociedade. 
(MENDES, 2011, p. 158) 
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Além disso, embora o reconhecimento de marcas existente em si e atuantes como 

ativos financeiros, a aplicação da Semiótica ao estudo das marcas se faz primordial por uma 

questão de comunicação e estruturação da identidade e da imagem da marca, mas porque se 

tem em vista “o caráter sistémico da língua, de tal modo que se torna necessário o estudo 

sistemático e sincrônico de seus elementos de comunicação, a fim de determinar-se o efetivo 

valor daquilo que, nos termos da lei, se pretendeu exprimir e comunicar” (BARBOSA, 2006, 

p. 34-35). 

Sendo assim, destaca-se a distinção das ciências feitas por Peirce, em seu estudo 

acerca da semiótica, as quais Santaella (2003, p. 5) elenca: ciências da descoberta 

(Matemática, Filosofia e Ideoscopia ou ciências especiais, sendo estas divididas em físicas e 

psíquicas ou humanas); ciências da digestão (as que digerem e divulgam descobertas, criando 

a partir delas uma nova filosofia da ciência); ciências aplicadas. 

Em seu estudo, Santaella (2003, p. 5-6) alude à questão de a Filosofia ser uma ciência 

positiva, principalmente referente à busca do que seja a verdade ou verdadeiro. Além disso, 

pontua acerca da estrutura das correntes que compõem a filosofia, quais sejam: 1) 

Fenomenologia; 2) Ciências Normáticas, 2.1) Estética, 2.2) Ética, 2.3) Semiótica ou Lógica – 

2.3.a) Gramática pura, 2.3.b) Lógica crítica, 2.3.c) Retórica pura – 3) Metafísica. 

Tal fato é marcante porque Peirce defendia, antes de tudo, uma análise 

fenomenológica, ou seja, a Semiótica peirceana tem como escopo: 

A Fenomenologia, como base fundamental para qualquer ciência, meramente 
observa os fenômenos e, através da análise, postula as formas ou propriedades 
universais desses fenômenos. Devem nascer daí as categorias universais de toda e 
qualquer experiência e pensamento. Numa recusa cabal a qualquer julgamento 
avaliativo a priori, a Fenomenologia é totalmente independente das ciências 
normativas. [...] (SANTAELLA, 2003, p. 6) 

Isso posto, a autora ainda faz referência quanto ao fato de a Semiótica ou a Lógica 

serem ciências normativas.  

É, porém, sob a base da Fenomenologia que as ciências normativas se desenvolvem 
obedecendo à sequência seguinte: Estética, Ética e Semiótica ou Lógica. Tendo 
todas elas por função "distinguir o que deve e o que não deve ser", a Estética se 
define como ciência daquilo que é objetivamente admirável sem qualquer razão 
ulterior. É a base para a Ética ou ciência da ação ou conduta que da Estética recebe 
seus primeiros princípios. Sob ambas, e delas extraindo seus princípios, estrutura-se 
em três ramos a ciência Semiótica, teoria dos signos e do pensamento deliberado. 
Por fim, como última ciência desse edifício aparece a Metafísica ou ciência da 
realidade. (p. 6) 

Santaella conclui a distinção das ciências normativas com a delimitação do estudo da 

Semiótica, afirmando:  
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A Semiótica ou Lógica, por outro lado, tem por função classificar e descrever todos 
os tipos de signos logicamente possíveis. Isso parece dotá-la de um caráter 
ascendente sobre todas as ciências especiais, dado que essas ciências são linguagens. 
(p. 6) 

Logo, a Semiótica ou Lógica peirceana se fundamenta na análise das regras sígnicas 

que oferecerão explicações para o funcionamento de toda e qualquer linguagem, quanto à 

articulação e ao comportamento dos signos, conforme esclarece Santaella (apud SOUZA et 

al, 2015, p. 3-4). 

Além disso, a Semiótica estuda os processos de comunicação, pois não há 
mensagem sem signos e não há comunicação sem mensagem. É por isso que a 
Semiótica nos habilita a compreender o potencial comunicativo de todos os tipos de 
mensagens, nos variados efeitos que estão aptos a produzir no receptor. Esses efeitos 
vão desde o nível puramente emocional, sensório, até os níveis metafóricos e 
simbólicos.  

É nesse sentido que essa ciência funda um caráter triádico da análise dos signos, em 

que Santaella (apud MENDES, 2011, p. 157). 

para Peirce, as coisas precisam de três propriedades para ter capacidade de funcionar 
como signo. Essas propriedades são o quali-signo, uma qualidade que é um signo, o 
sin-signo sua propriedade de existir e ser um signo e por último, o legi-signo que é a 
propriedade com seu caráter de lei. 

Caracterizando ainda em Primariedade, Secundidade e Terceiridade, sendo esses três 

estágios o fundamento da relação sígnica da experiência do homem com o mundo objeto e o 

mundo subjetivo da mente (SOUZA et al, 2015, p. 2) 

Diferentemente, Saussure postula uma estrutura diádica, conforme preleciona Barbosa 

(2006, p. 38). 

Para Saussure, o signo se construiria em modelo diádico, o significante sendo o 
elemento do signo que se manifesta como manifestação perceptível – som da 
palavra, sinal de tráfego, etc. – e o significado sendo a ideia a que o significante 
representa. Em todas as palavras e muito dos signos visuais, a relação entre o signo e 
o significado é arbitrária: nada existe entre “árvore” como conjunto de sons e o ente 
botânico senão a convenção do sistema da língua portuguesa, pois “tree”, “arbre” e 
“bau” desempenham a mesma significação. 

Com relação à aplicação de tais teorias ao estudo das marcas para a construção da 

imagem e a consequente comunicação da sua identidade, não há certa preferência ou 

concordância entre os estudiosos. Até mesmo por ser uma temática que vem ganhando campo 

de estudo e pesquisa, de certo modo, recentemente e inclusive, embora o pensamento da 

disciplina de propriedade intelectual seja da marca autônoma, a marca como um ativo 

financeiro ainda vem se firmando ou se estruturando, estando ainda em processo de 

solidificação. 
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Dessa maneira, há autores que defendem a linha de estudo saussuriana, em detrimento 

de outros defendem a peirceana. Sendo assim, far-se-á alusão às duas, em busca de uma 

melhor compreensão. 

Para um defensor da aplicação do estudo de Saussure, a marca é o que faz, sob a 

prerrogativa de se buscar realizar uma análise para além do formalismo das palavras, levando-

se em conta a dinâmica expressional dos instrumentos, em relação ao caráter sistêmico da 

língua, de modo que se pode, de fato, determinar o valor que se pretende comunicar, de 

acordo com Barbosa (2006, p. 34-35).  

Ademais, o mesmo autor compreende que os elementos referente e significante findam 

por se imiscuir quando se referem aos estudos da Semiótica nas marcas (BARBOSA, 2006, p. 

42). De tal modo, para o estudioso, a Semiótica sob a perspectiva saussuriana prepondera em 

relação à peirceana, conforme pode ser averiguado em suas palavras: “No entanto, como 

veremos, é a análise diádica de Saussure que melhor explica o sistema marcário atual. Nesta 

operação, no signo marcário, o significante é o objeto do registro – nome ou emblema; o 

significado é a imagem-de-marca”. 

Barbosa reforça ainda mais a ideia, ao afirmar 

a marca toma a si mesma como referente, passando a se tornar objeto de consumo; 
no que se denominaria monetização. De outro lado, com a emergência de marcas 
tridimensionais e proteção ao trade dress, ocorre uma diluição do papel do 
significante, que se amolda ao referente. (p. 42) 

Destaca-se, de modo distinto, a construção triádica de Peirce no tocante às marcas, 

como serve no discurso de Barbosa (2006). 

Numa análise triádica, à maneira de Peirce, a marca identificaria os produtos ou 
serviços na concorrência (referente), em face do elemento perceptível pelos sentidos, 
sinal ou nome (o significante), e, igualmente, em face do significado a origem dos 
produtos ou serviços – como percebida pelo consumidor. (p. 40) 

Embora o teórico pontue relativamente a essa construção triádica quanto às marcas e 

não concorde com essa ideia pelos motivos acima expostos, reconhece a contribuição que a 

mesma trouxe ao discurso da marca, sendo essa a noção de distintividade, conforme pode ser 

verificado. 

Uma das mais importantes contribuições de Peirce é a da noção de distintividade 
como uma função da motivação dos signos. Numa classificação completamente 
popular hoje, Peirce distinguiu os signos indiciais, os icônicos e os símbolos. Os 
índices são signos que compartilham com o referente algum elemento material – no 
exemplo de sempre, a fumaça do fogo; os ícones têm relação não material, mas 
relativa, em face do referente – a imagem de um cavalo em face do animal, ou de 
uma atividade de transporte hipomóvel; os símbolos são arbitrários em face do 
referente. (p. 39) 
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A partir dessa conjectura, Barbosa defende o terceiro elemento criado por Peirce, o 

referente, para que se tenha como verificar a eficácia da marca em relação ao local dela na 

concorrência, sendo assim, com o conceito de referente, se é capaz de estabelecer parâmetros 

para compreender o sistema simbólico e o concorrencial (p. 40). 

Nessa estrutura peirceana, Mendes (2011, p. 159) cita alguns estudiosos que se 

utilizam das funções sígnicas e da sua relação para as marcas como essenciais para se realizar 

uma análise. Para tal, defende uma construção descritiva da marca em três pilares 

fundamentais: o pilar da identidade, o do objeto e o do mercado (LENCASTRE; CORTE-

REAL apud MENDES, 2011). Tais pilares são destilados, conforme a seguir. 

O primeiro é o pilar da identidade e compõe o identity mix, significado jurídico da 
marca. E existem três níveis: identidade central (sinal da marca ou nome), identidade 
efetiva (expressões gráficas como letras, desenhos e cores) e identidade ampliada 
(sinais suscetíveis de proteção jurídica e o manual de identidade corporativa). O 
brand mix também compõe este pilar e caracteriza por a marca encontrar-se 
associada à estrutura da identidade corporativa. 
O segundo pilar é designado como pilar do objeto onde se encontram o marketing 
mix e product mix. Os autores denominam como objeto a organização, a pessoa 
física ou jurídica que o nome da marca identifica.  
Os três níveis de marketing mix são: o produto central (o produto em si), o produto 
efetivo (quais as atividades empresariais a marca se associa) e o produto ampliado (o 
marketing mix específico para cada público), no mesmo esquema que aparece do 
identity mix. Já o product mix corresponde ao conjunto de relações de troca com 
cada um dos seus diferentes públicos.  
O último pilar é o pilar do mercado e compõe o response mix e o public mix. Segue 
o conceito de interpretante de Peirce e ao transpor para a marca o interpretante é o 
mercado. 
Os níveis do response mix são: a resposta central voltada ao que se chama de top of 
mind da marca, a resposta efetiva designa à imagem da marca, pois neste ponto já 
surge uma interação mais real e a resposta ampliada é o valor da marca, seu legítimo 
significado. O public mix refere-se aos diferentes públicos: clientes, funcionários, 
acionistas, fornecedores etc. (MENDES, 2011, p. 159) 

Por conseguinte, atenta-se ao postulado por Barbosa (2006, p.39) em detrimento dos 

conceitos de Mendes (2011, p. 159) acima descritos, tendo em vista a relevância e 

direcionamento do estudo para a área jurídica, embora ambas mereçam o devido destaque.  

Como já mencionado anteriormente, não obstante a Semiótica de Peirce traga o 

conceito de distintividade e o de referente, para inicialmente, possamos destacar o mercado 

correlato e delimitar a concorrência, alcançar o elemento de diferenciação, permitindo a 

possibilidade de registro; Barbosa (2006) alude aos conceitos de significação e valor, que se 

encaixam na perspectiva saussuriana. 

De outro lado, também essencial para o sistema marcário é a distinção entre 
significação e valor, a que Saussure e seus seguidores se dedicam. 
Significação é a relação interna ao signo entre significante e significado, num 
evento específico (parole), como for determinado pelo sistema simbólico. 
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Valor é a relação entre signos, significantes e significados, no exercício da estrutura, 
em delimitações recíprocas e articulações, o que se constitui na langue. 
Significação é exercício positivo de sentido, enquanto valor é a diferença negativa 
entre signos (p.39, grifo do autor) 

Diante desses conceitos, o autor afirma que o processo de significação é dinâmico e 

incessante, sendo acompanhado por uma contínua transformação do sistema jurídico. (p.40), 

haja vista o tal processo ser realizado pelo público, em que são influenciados pela publicidade 

e pelo branding, de forma tal, as pessoas vão respondendo aos estímulos das técnicas 

empregadas, ocorrendo a construção da imagem, fidelização, apego ao símbolo. Procedimento 

esse denominado de goodwill, pelo Direito (p. 48-49). De outro modo, ainda se tem: 

o valor da marca se constrói através de um efeito comunicativo: ela vale na 
proporção do reconhecimento do significado, seja em razão da espontaneidade, seja 
pela indução da publicidade. O público, reagindo à publicidade, ou por iniciativa 
própria, vai criando sentido para a marca, num processo que alguns descrevem como 
de autoria coletiva (p. 44-45) 

Atento ao procedimento de indução para a construção do valor da marca, Barbosa 

reitera a Semiótica de Saussure, ao esclarecer a interrelação da langue com a parole nesse 

processo.  

Mas tais técnicas são indutivas e aproximativas. A imagem-de-marca é construída 
pelo público, respondendo ou não aos estímulos persuasivos, e até mesmo – 
racionalmente – à qualidade dos produtos ou serviços. Assim, a langue que fala a 
marca é um sistema que recebe valor dos eventos – da parole – do consumidor. 
Ensinava Saussure que uma das características da langue é a autopoiesis – o sistema 
se constrói a si mesmo. (p.49) 

Consequentemente, resta comprovado a dinamicidade da imagem da marca existe 

frente à valoração que as pessoas dão a ela por meio do evento da parole. Barbosa (2006, p. 

43) aponta ainda para características especiais que compõem o processo de significação da 

marca, sendo esse um vínculo de natureza legal, ou, como ele denomina, vinculum juris. 

Por fim, esse vínculo de direito existente para a marca ocorre por ela ser um signo – 

palavra ou imagem – de uso restrito, sendo indicativo de propriedade, a qual existe quando o 

processo semiótico ou linguístico traz exclusividade e distintividade à marca para um 

determinado mercado correlato, ocasionando ganho econômico e exploração da comunicação, 

para que possa levar os consumidores a adquirir os produtos ou serviços (p. 43).  
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4 FERROS OU MARCAS 

 

Os ferros ou marcas de gado são conhecidos como ferro de marcar, marcas de ferrar, 

ferros sertanejos, ferro caldo (ou em brasa), entre outros. Tais denominações se referem à 

prática de marcar a fogo os animais, que culturalmente é repetida entre os criadores de gado.  

Entretanto esse comportamento de demarcar é muito mais antigo quanto se pode 

imaginar. Tal fato é defendido pela necessidade do homem em delimitar a propriedade e 

igualmente repetida na ferra dos animais registrada e apontada por Oswaldo Lamartine, 

Virgílio Maia, Aderaldo Ferreira e reforçado por Daniella Paes, quando era costumeiro a 

criação em comunidade e a diferenciação era terminantemente necessária. 

Além disso, vale relembrar o fato de todo o conceito de marca – em inglês, brand – ser 

derivado desse ato de ferrar os animais, como já foi demonstrado, evidenciando tanto a 

antiguidade da prática quanto a importância dessa ferra, que etimologicamente influencia toda 

a matéria ora discutida.  

 

4.1 Historicidade dos ferros 

 

Referente à prática de ferrar ou marcar os animais, autores como Oswaldo Lamartine 

de Faria (2009, p. 11-13) e Aderaldo Ferreira (1999, p. 13-18), ao tratarem do assunto, 

dissertam acerca da evolução histórica do homem, rememorando os períodos da Pré-História, 

para deixar clara a ancestralidade da prática e sua importância, demonstrando, assim, a 

proximidade e troca entre a domesticação dos animais e a evolução da humanidade.  

Nesse aspecto da importância dada aos animais, Maia (2004, p. 6-8) apresenta o 

aspecto numismático atrelado a eles, o qual os levou a serem representados em moedas, 

auferindo-lhes também valor econômico. 

Assim, apontando para a Pré-História, mais precisamente para a Idade dos Metais, 

defendem que, com a organização das tribos em comunidade, fez-se surgir a necessidade de 

se diferenciar os lotes dos animais (FERREIRA, 1999, p. 18). Por sua vez, Faria (2009, p. 11-

12) aponta para uma similaridade grande entre os bichos de uma mesma espécie que o “bicho-

homem” criava, sendo tal fato agravado com o regime comunitário vivido, despontando para a 

marcação das criações. 

Entre os pesquisadores do tema, merecem destaque Ferreira (1999, p. 19) e Faria 

(2009, p. 13), os quais alegam as primeiras marcas feitas em animais o foram no modelo do 
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“assinalamento ou assinar o rebanho”, em que “[...] primeiro tenha sido feito com cortes nas 

orelhas como ainda hoje se faz às miunças em todo o saartão da terra. [...]” (FARIA, 2009, p. 

13), para, posteriormente, os rebanhos passarem a “ser marcados com ferro em brasa, em 

contato com o couro, geralmente da pá ou anca” (FERREIRA, 1999, p. 19). 

Entretanto, como bem aponta Maia (2004, p. 2 – 4) e é referido por Paes (2012, p. 20), 

apenas no Egito Antigo que há documentação dessa prática de ferrar. 

A citação mais antiga dessa atividade à qual se teve acesso está no livro do 
arqueólogo Pierre Montet, que descreve tradições do Antigo Egito e, entre elas, 
documenta a forma como a ferra era realizada e a preocupação do homem em 
proteger seu gado: 
Uma excelente precaução contra o roubo era marcar as reses. [...] Vacas e bezerros 
são reunidos num canto do pasto; uma por uma, cada rês é laçada. Com as patas 
amarradas, ela é derrubada como se fosse abatê-la. Os operadores aquecem o ferro 
num fogareiro e imprimem-no na espádua direita (MONTET, 1989, p.130).  
Esse texto é reafirmado por uma pintura egípcia, que mostra a marcação em 2000 
a.C., na cidade de Tebas, no Alto Egito (FIGURA 03). Como afirma Gombrich 
(1999, p.60), os egípcios costumavam retratar em suas pinturas a vida real, 
preservando a plenitude dos fatos da forma mais clara possível, reforçando, assim, a 
hipótese de que realmente existia, há cerca de 4.000 anos, uma marcação em 
animais. (PAES, 2012, p. 20) 

A figura referida pela autora na citação acima também integra o livro de Maia (2004, 

p. 5) e demonstra a prática da ferra do gado na cidade de Tebas, no Alto Egito. Segundo Maia, 

remonta uma época de dois mil anos antes de Cristo e reporta ao gado do faraó Ramsés II. 

 
Figura 1 – Prática da ferra do gado na cidade de Tebas 

 
Fonte: FARIA apud PAES, 2012, p. 20 

 
Além desse período e localidade, essa práxis é repetida na Grécia, bem como foi 

descrito por Gustavo Barroso (apud MAIA, 2004, p. 4), ao citar versos do poeta Anacreonte, 

que se referiam a ferras em cavalos, podendo ser observado na alusão ao tema por Paes (2012, 

p. 21 – 22). 

A tradição de marcar animais com ferro em brasa pode também ser observada em 
registros da civilização grega, através das palavras do escritor Gustavo Barroso, que 
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afirma existir o apontamento dessa atividade numa ode de Anacreonte3 e, em 
seguida, complementa: “O poeta diz que os verdadeiros amantes imprimem um sinal 
de fogo nos corações, sinal pelo qual se reconhece o verdadeiro amor, como os 
Partas se reconheciam por suas tiáras e os cavalos pela marca queimada em sua 
côxa” (BARROSO apud MAIA, 2004, p.4). Embora ressalte apenas a ferra em 
cavalos, representa uma forma de marcação a fogo, o que levanta a possibilidade da 
extensão dessa atividade ao gado. (PAES, 2012, p. 21 -22) 

Ainda sobre o tema da ferra em equinos, Maia (2004, p. 4) afirma a “comprovação da 

persistência do seu uso, a milhares de anos e de quilômetros distantes do vate grego, em 

ritmada décima nordestina, galopada pelo poeta pernambucano Sílvio Roberto de Oliveira”. 

Cavalo de noite, tecido de escuro, 

Sem sela, sem peia, sem cilha, sem medo, 

Cavalo de treva, forjado em segredo, 

Marcado nas ancas do fogo mais puro,  

Da têmpera a sangue, do avanço mais duro 

Fareja peleja de estranho avatar, 

Rodeia vinganças de eterno rondar, 

E o nome medonho que empina e releva, 

Disfarça na sombra, cavalo de treva, 

Voando galope na beira do mar.  

(OLIVEIRA apud MAIA, 2004, p. 5-6) 

 
Figura 2 – Marca em equino com ferro em brasa 

.  
Foto: Rodrigo Jardim 
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Portanto, é de Roma que o costume alcança a Península Ibérica, quando, segundo Paes 

(2012, p. 22), após a conquista romana daquelas terras, fez-se sobrepor os hábitos e até 

mesmo a língua do conquistador. 

Partindo, então, de Roma, as marcas foram levadas à Península Ibérica – onde mais 
tarde seria Portugal – após a conquista romana que aconteceu por volta de 138 a.C, 
passando a ser utilizadas, juntamente à língua e aos demais costumes do 
conquistador. Confirmando mais uma vez o uso dos ferros, em meados do século 
XV, o barão Leão de Rosmithal deixa registrado, durante suas viagens por essa 
região, a criação livre do gado, marcado com um sinal e solto por selvas e desertos 
(MAIA apud PAES, 2012, p. 22) 

Dando continuidade à transmissão da prática entre os criadores de animais, Paes 

(2012, p. 22) remete a um ponto defendido por Faria, para compreender a repetição da prática 

no Brasil. 

Segundo Oswaldo Lamartine Faria (1984), sabe-se que Portugal enviou gado para a 
colônia, como registrado em uma carta ao rei, pelo primeiro-mandatário, governador 
Tomé de Sousa, em 1551. Porém, não se pode afirmar que esses animais chegaram 
aqui ferrados com as marcas de seus antigos proprietários, mas, supõe-se, que pelo 
registro da existência da marcação de animais em Portugal, já no século XV, a 
tradição dos ferros atravessou o Atlântico e passou a ser praticada também no novo 
mundo, por uma necessidade de se determinar a posse dos animais ou, 
simplesmente, por ser tradição do colonizador. (PAES, 2012, p.22) 

Desse modo, não sabendo de fato os motivos que fizeram dar continuidade ao costume 

do ferro caldo, seja tradição do colonizador ou necessidade de saber diferenciar as reses de 

cada criador, o certo é que houve continuidade dessa prática, até os dias atuais. Além, disso, 

outro ponto bem interessante é o fato de alguns silvícolas porem em prática os ferros: 

No Brasil, o uso dos ferros se disseminou, de forma que, por influência do 
colonizador, até mesmo algumas etnias indígenas passaram a usá-los, como é o caso 
dos Kadiwéu4. Os antropólogos Guido Boggiani e Darcy Ribeiro estudaram essa 
etnia e destacaram a estética de suas marcas, bem como o seu uso em animais e 
objetos, como uma maneira de reconhecer a propriedade individual (MAIA, 2004). 
(PAES, 2012, p. 22) 

Maia (2004, p. 8), tratando da historicidade do ferro caldo, como assim gosta de se 

referir, faz um levante minucioso acerca da reverberação desse hábito, a ponto de trazer 

marcações utilizadas por essas tribos indígenas, conforme pode ser observado: 
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Figura 3 – Marcas utilizadas por tribos indígenas 

 
Fonte: MAIA apud PAES, 2012, p. 23 

 

Vale salientar que Maia (apud PAES, 2012, p. 23), ao fazer alusão ao início dessa 

prática no Brasil, evoca o envio de animais de Portugal à sua colônia, o que culmina na 

formação da cultura do gado e as expedições de entrada, as quais Paes (2012, p. 23) 

menciona: 

Segundo Virgílio Maia (2004), o gado enviado por Portugal aportou em três pontos 
do litoral brasileiro. Em 1534, os primeiros animais desembarcaram na capitania de 
São Vicente, sob custódia de Ana Pimentel, consorte e procuradora do donatário 
Martim Afonso de Sousa; em 1535, foi enviada nova carga para o diligente Duarte 
Coelho, na Capitania de Pernambuco; e em 1549, chegaram à Bahia, novas reses a 
pedido do governador Tomé de Sousa.  
Com o processo de colonização, iniciou-se a formação da cultura do gado, que se 
estendeu por todo o sertão nordestino, representando um fator determinante na 
formação de uma identidade cultural regional e na delimitação urbana dessa região. 
Nesse momento inicial de ocupação do sertão, a dinâmica social estava estritamente 
relacionada ao gado, de forma que surgiram povoados a partir dos locais de criação, 
dos pontos de troca e das passagens das boiadas (FUNDAÇÃO CASA DE JOSÉ 
AMÉRICO, 1998).  
A partir da Casa da Torre, fundada na Bahia por Garcia d’Ávila, desenvolveu-se o 
controle das entradas, destinadas à ocupação do interior do nordeste e à consequente 
posse de grande parte dessa região. Sucessivas gerações da família Ávila 
desbravaram essas terras mantendo por três séculos o domínio econômico, político e 
militar de uma extensão territorial com cerca de 300.000 km², que se estendia da 
Bahia ao Maranhão. [...] (PAES, 2012, p. 23) 

Destarte, o interior do Nordeste foi sendo ocupado e povoado por meio do gado, até 

mesmo por uma política de interesse econômico, visando não atrapalhar a produção de açúcar, 

quando, por determinação da Carta Régia de 1701, proibia-se a criação de animais por uma 

faixa de até 10 léguas da costa (FARIA, 2009, p. 22), que posteriormente convergiu com o 

interesse em encontrar ouro e prata, dando ensejo ao povoamento do interior do Brasil 

Colônia. 
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Um ponto a ser observado é a questão da divisão político-geográfica à qual se fez 

referência, pois embora se fale em Nordeste, sabe-se que essa divisão é moderna e atual, não 

sendo empregada na época do Brasil Colônia e do povoamento do interior com as expedições 

das Entradas. Contudo, por motivos didáticos, visando uma melhor compreensão física e 

espacial, menciona-se dessa forma. 

Em vista disso, pautando-se na historiografia da ocupação do interior da Paraíba, Paes 

(2012, p. 24) alega que esse desbravamento ocorreu no final do século XVII e início do século 

XVIII, tendo como atores principais as famílias Ávila e Oliveira Lêdo:  

A ocupação do território paraibano, que antes se concentrava no litoral e na zona da 
mata, foi então direcionada para o interior e concretizada após cerca de quinze anos 
de lutas consecutivas contra os índios que ali habitavam. O domínio do sertão da 
Paraíba foi praticamente dividido entre os Ávila, desbravadores das terras, e os 
Oliveira Lêdo, vindos da Bahia como procuradores e rendeiros das sesmarias 
situadas na ribeira do rio do Peixe, que pertenciam aos senhores da Casa da Torre, 
no final do século XVII e início do século XVIII, quando surgem as primeiras 
fazendas de gado nessa região (FUNDAÇÃO CASA DE JOSÉ AMÉRICO, 1998; 
PAES, 2012, p. 24) 

Dessa maneira, de forma gradual, a tradição de ferrar foi se firmando e ainda hoje é 

praticada, tendo em vista a necessidade de diferenciação dos animais e seus proprietários, 

quando não havia cercas delimitando os espaços das fazendas e o gado era criado em pastos 

indivisos.  

Sendo assim, essa diferenciação era feita pelos ferros, quando se reuniam os vaqueiros 

ao gado da região, e aqueles passavam a identificar os animais do patrão por meio das marcas. 

Tal fato era considerado uma festa, intitulada de Festa de Apartação.  

Segundo Aderaldo Ferreira (1999), até a década de 1930, nos sertões nordestinos, o 
gado era criado à solta, sem as limitações impostas pelas cercas. A propriedade de 
cada rês era, então, identificada pelas marcas queimadas no couro dos animais, que 
se misturavam pelos campos abertos e serras dessa região. Com o intuito de separar 
e identificar seus rebanhos espalhados pela redondeza, os fazendeiros esperavam o 
fim do inverno, para promover as grandes “festas de apartação”.  
Luís da Câmara Cascudo (2005) afirma que os vaqueiros passavam semanas 
reunindo as reses espalhadas pela região, que eram levadas para uma fazenda 
escolhida previamente, onde aconteceria a festa. A apartação consistia, então, na 
identificação do gado, a partir da marca de cada criador, que levava seus próprios 
vaqueiros e ainda aproveitava para fazer negócios. Do rebanho reunido e 
identificado, pelos campos indivisos, separavam-se algumas reses para a vaquejada, 
que acontecia habitualmente à tarde e, por fim, serviam o jantar, farto e pesado, 
regado de muita bebida. (PAES, 2012, p. 29-30) 

As Festas de Apartação caíram em desuso quando as propriedades começaram a ser 

cercadas, mas a celebração em reunião de vaqueiros passou a ser realizada na modalidade da 

vaquejada. 
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Com o uso de cercas delimitando as fazendas, os rebanhos já não se misturavam 
como antes, de forma que a prática da apartação, como afirma Ferreira (1999), caiu 
em total desuso no Nordeste. Durante a elaboração da pesquisa, procuraram-se 
registros atuais das apartações no sertão da Paraíba, mas nenhuma das pessoas às 
quais se teve acesso tem conhecimento dessa prática na atualidade. Entretanto, todos 
mencionaram as vaquejadas, que continuam acontecendo, porém de forma diferente, 
pois o que era uma brincadeira nas festas de apartação, transformou-se em um 
esporte profissional com regras definidas, pagamento de inscrição e distribuição de 
prêmios aos vencedores. O que se tem hoje são as “festas de vaquejadas” 
(FERREIRA, 1999; PAES, 2012, p. 30) 

Do mesmo modo que houve evolução no formato das Festas de Apartação, a 

funcionalidade dos ferros de gado foi se alterando ao longo dos anos, alcançando certo 

simbolismo pra além da diferenciação e identificação a que essas marcas foram inicialmente 

empregadas, como se demonstrará no decorrer do assunto. 

 

4.2 Tradição 

 

Não se sabe ao certo a ocorrência, registro e conhecimento da primeira ferra no Brasil, 

mas perceptível se faz a perpetuação da prática e da importância que o gado com o 

colonizador teve para o povoamento do interior do Brasil. 

Ademais, essa continuidade da ferra e sua ancestralidade é defendida por grande parte 

dos estudiosos da temática, sendo exemplificado por Araújo; Medeiros; Macedo (2006, p. 

133), os quais em acesso a termos de partilha, comprovaram marcas como objeto de espólio:  

Sem data nem local preciso onde foi ferrada a primeira rês nos sertões, mas 
compreendendo ser essa prática nascida junto com a formação dos rebanhos [...] 
pudemos em alguns casos encontrar dentre os bens deixados como herança dos 
inventariados, as marcas de ferrar já velhas, o que deixa transparecer a sua utilização 
em períodos anteriores àquela partilha. [...] Nessa partilha, encontram-se entre os 
bens a serem herdados, quatro ferros de marcar já velhos e dois ferros de marca, e o 
do Capitão Cosme Pereira da Costa (1768-1865) proprietário da Fazenda Umari, 
hoje município de Caicó. Nele além de um ferro e sinal, com três marcas, consta um 
carimbo do monte, com duas marcas, três letras da ribeira e um giz (1983, p. 179-88; 
idem, p. 267-79). (p. 133) 

Ainda assim, em seu trabalho, Paes (2012, p. 25) aponta pela continuidade da tradição 

hodiernamente, bem como a força e representatividade que existem, embora não se tenha 

tantos estudos acerca do tema, mas culturalmente é de conhecimento dos sertanejos, aqui 

compreendidas as pessoas que participaram do seu estudo, mais detidamente dos municípios 

de Aparecida e Souza, mas, nesse trabalho, entende-se por uma maior amplitude, alcançando 

os criadores de animais. 

No sertão da Paraíba, o uso dos ferros de marcar gado vem sendo transmitido de pais 
para filhos, no decorrer dos tempos. É uma tradição que mesmo sem regras escritas 
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determinando como deve ser realizada, conseguiu varar o tempo: “O que é símbolo 
de sadio orgulho e maior respeito entre todos os povos pastores da terra, está em 
nossos sertões se delindo pelo descaso de muitos. (FARIA, 1984, p.39) 
Essa continuidade pode ser comprovada na pesquisa de campo através de exemplos 
de sertanejos que, independente de nível social ou econômico, continuam usando os 
ferros como instrumento para marcar seus rebanhos e garantir, assim, suas posses. 
Ficou claro que alguns aspectos da tradição se perderam, enquanto outros se 
modificaram, mas entende-se que essas mudanças fazem parte do processo de 
transmissão. (PAES, 2012, p. 25) 

Em seu estudo, Paes (2012, p. 25) observa o fato de haver certas alterações na 

tradição, em que certos aspectos são perdidos, outros modificados, mas que mesmo assim 

persiste e resiste ao tempo. 

Nesse ínterim, tem-se que as marcas surgem para solucionar a necessidade de 

diferenciação; indicativo de propriedade; ancestralidade ou descendência familiar, de modo 

tal que certos autores apontam para uma heráldica dos ferros ou heráldica sertaneja. É nesse 

sentido que Arnoni; Barreto (2017, p. 138-139) citam Mollerop e concluem pelo acréscimo no 

simbolismo das marcas. 

Mollerop (1997) distingue a origem histórica das marcas contemporâneas a partir de 
dois motivos: a necessidade e o desejo, sendo utilizadas como meio de identificação 
de três maneiras: para a identidade social - quem a pessoa é; para a propriedade – a 
quem pertence; e para designar origem - quem produziu. Em sua origem ambos os 
sistemas aqui apresentados podem ser considerados como marcas necessárias à 
identificação de utensílios e animais, convertendo-se com o tempo em marcas que 
demonstravam o pertencimento a um grupo familiar, inserido em um contexto 
cultural e social. 
A esta necessidade inicial de identificação dos objetos, somam-se ao longo do tempo 
outras funções simbólicas, voltadas à preservação de memórias familiares e como 
elemento de reconhecimento da identidade de um grupo ou de uma cultura local. 

Diante disso, tem-se a tradição decorrente dessa repetição e perpetuação dos ferros 

entre os familiares, que irão acrescentando sinais no intento de diferenciar o ferro base ou a 

mesa da família de acordo com gostos pessoais e até mesmo certa beleza e simbolismo, 

alcançando a personificação dessa marca ancestral, mas mantendo a base familiar. 

Fato esse, para autores como Gustavo Barroso e Ariano Suassuna (apud PAES, 2012, 

p. 12), Ferreira (1999, p. 36) e Faria (2009, p. 23), foi forjando uma heráldica sertaneja ou 

heráldica ruralista, como prefere denominar Aderaldo Ferreira, mas, sobretudo, uma heráldica 

que, de certo modo, aproxima-se da prática da heráldica de brasões e armas seguidas por 

cavaleiros europeus medievais, em que se repete certo padrão e se obedece a algumas regras 

reconhecidas, mas que, para os ferros, não é tão hermética quanto à mais antiga.  

De acordo com esta tradição, as marcas surgem a partir de um desenho inicial que 
serve de base para toda uma família. Nessa base, que pode ser identificável ou não, 
os descendentes acrescentam ou subtraem traços de acordo com seus critérios 
pessoais, criando novas marcas originais capazes de diferenciar suas posses. Mas 
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essa não representa a única forma de se criar uma marca. Os filhos podem, 
simplesmente, usar a mesma marca do pai, acrescentando um segundo ferro com um 
número que os caracterize ou podem, ainda, criar uma marca totalmente original.  
Segundo alguns autores, como Gustavo Barroso (1962) e Ariano Suassuna (1974), 
as diferenças acrescentadas ao ferro ancestral, podem ser consideradas como 
elementos de uma verdadeira heráldica, semelhante em alguns aspectos àquela dos 
brasões usados por cavaleiros e nobres medievais que, com o tempo, se 
transformaram em representações familiares. É a “heráldica dos sertões”, com seus 
encadeamentos de marcas, ligadas umas às outras por traços simples, capazes de 
representar, assim, as famílias da região.  
As marcas são capazes de representar a propriedade, não apenas de animais, mas de 
qualquer bem material que as receba; podem, também, caracterizar a “origem nobre” 
das famílias, assim como faziam os brasões de armas na tradição europeia medieval 
e, por fim, são capazes, ainda, de demarcar um espaço territorial próprio, constituído 
por áreas completamente dissociadas dos limites municipais – as ribeiras 
remanescentes do período colonial. (PAES, 2012, p. 12 - 13) 

Desta forma, os ferros são uma realidade, um costume, uma herança, são insígnias e, 

por fim, marcas. 

 

4.3 Heráldicas 

 

Tendo em vista a defesa de uma construção da heráldica sertaneja ou ruralista que 

afeta o ferro caldo, passa-se a relatar certas regras e conceitos inerentes à heráldica dos 

brasões, por motivo de semelhança e para melhor compreensão do conteúdo. 

Tostes (apud SIMÕES, 2016, p. 34) faz alusão ao conceito de heráldica, sendo esse:  

A heráldica pode ser definida como “a arte e a ciência que determina, produz e 
estuda os brasões, interpreta as origens e o significado simbólico e social de família, 
grupo, nação ou instituição” (TOSTES, 1983, p. 13). Segundo a autora, ela surge da 
necessidade de identificação dos combatentes de batalhas e torneios na Idade Média, 
que, tendo rostos e corpos escondidos por proteções, dificilmente poderiam ser 
diferenciados. 

Concluindo o raciocínio acima exposto, Simões (2016, p. 34-35) alude a função dos 

brasões como elementos diferenciadores “e, aos poucos, identificadores de grupos de uma 

mesma família ou província. Dentro de um mesmo grupo, reconheciam-se indivíduos por 

diferenças ao brasão familiar ou do território”. 

Diferentemente do que acontece com os ferros, aos brasões “no século XIII, instituem-

se regras controladas pelos arautos, regulamentando o uso dos atributos simbólicos e a sua 

hereditariedade.” (SIMÕES, 2016, p. 34-35). Enquanto que “era a heráldica sertaneja forjada 

na luta sem canseira de escapar às secas [...] foi gravada a ferro caldo no viver da solidão de 

um anônimo e esquecido dos ermos da terra onde vaquejam os seus rebanhos” (FARIA, 2009, 

p. 23).  
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Por sua vez, Maia (2004, p. 34) resume as diferenças entre a heráldica dos brasões e a 

heráldica sertaneja. 

Botando os pingos nos is, a heráldica dos ferros de marcar bois tem lá suas 
diferenças daquela outra de reis, condes e barões, da dita nobiliarquia que tem, 
aquela, seu estudo levado às raias do academicismo, com escolas e institutos 
heráldicos espalhados pelos quatros aceiros do Velho Continente, enquanto a 
heráldica sertaneja, mais modesta e mais simples. 

Tal academicismo e rebuscamento de regras aplicadas na heráldica dos brasões 

iniciam-se pelos esmaltes, assim denominando-se as cores a serem empregadas. Segundo 

Simões (2016, p. 35), não são de grande variedade: “ao todo, são cinco: blau (azul); goles 

(vermelho); sinopla (verde); sable (preto); púpura (roxo)” (TOSTES, 1983, p. 38). A cada um 

desses esmaltes está associada uma série de símbolos relativos aos sentimentos, aos signos do 

Zodíaco, aos meses do ano, a pedras preciosas etc”.   

Tostes (apud SIMÕES, 2016, p. 35) discorre sobre o simbolismo dessas cores, 

exemplificando com o esmalte goles. 

Exemplificamos com o esmalte goles, que: 
Representa a coragem, o sangue derramado a serviço do Estado e a crueldade. Goles 
tem, provavelmente, origem na expressão ghiul do persa, que os cruzados teriam 
aprendido, e quer dizer rosa. Simboliza, nas pedras preciosas, rubi; nos planetas, 
Marte; nos signos, Áries e Escorpião; nos elementos, fogo; nos dias da semana, 
terça-feira; nos meses, março e outubro; nos metais, cobre; nas árvores, cedro; nas 
flores, cravo; nas aves, pelicano; nas virtudes, caridade; nas qualidades mundanas, 
valentia, nobreza, magnanimidade, valor, atrevimento, intrepidez, alegria, vitória, 
generosidade, honra, fervor, ardil e sangue. 

Há variações dessas cores, quando ocorre combinação de dois esmaltes, o que é 

chamado de pele e, segundo Simões (2016, p. 35) “lembrava o antigo costume de guerreiros 

que se protegiam com peles de animais nas batalhas. Se não for possível usar cor na 

reprodução de um desses escudos, há uma representação gráfica para cada um dos esmaltes, 

com xadrez ou listras, por exemplo”. 

Embora essa combinação de esmaltes possa ocorrer, ela é a exceção e deve seguir as 

regras da heráldica. 

Em geral, não se coloca um esmalte sobre outro. Há algumas exceções permitidas, 
como a figura da Cruz de Jerusalém ou “quando peças ou parições estão Brocantes, 
ou seja, sobrepostas.” (TOSTES, 1983, p. 47). Quando do uso de mais de um 
esmalte, a divisão espacial pode ser feita de maneiras diferentes, sendo assim, 
segundo Tostes (idem, p. 44), o brasão chamado de: partido (linha divisória 
vertical); cortado (linha divisória horizontal); esquartelado (duas linhas divisórias, 
uma vertical e outra horizontal); fendido (linha divisória diagonal com ponto 
superior à esquerda); talhado fendido (linha divisória diagonal com ponto superior à 
direita); agironado (quatro linhas divisórias, uma vertical, uma horizontal e duas 
diagonais). (SIMÕES, 2016, p. 35) 
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As divisões referidas podem ser observadas na figura 4. 

Figura 4 – Divisões de brasões 

 
Fonte: TOSTES apud SIMÕES, 2016, p. 36 
 

Ainda em seu estudo, Simões (2016, p. 36) distingue peças móveis de peças móveis 

isoladas, tendo essas últimas locais específicos para figurarem. “A posição das peças móveis 

também é definida, por exemplo, “os móveis isolados devem ser colocados no centro. Em 

número de 2, em pala; em 3, devem ser postos 2 em chefe e um em ponta, que se designa – 

roquete. Quando em número de 5, brasona-se 2 em chefe, um no centro e 2 em ponta, que se 

chama santor” (TOSTES, 1983, p. 47), como se pode observar na figura 5. 
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Figura 5 – Posição das peças móveis isolados. 

 
Fonte: TOSTES apud SIMÕES, 2016, p. 36 
 

Além disso, asseveram-se sobre a posição do animal alguns detalhes. 

Toda figura animal deve mirar à direita. Como o guerreiro colocava-se atrás do 
escudo, a direita, neste caso, é a esquerda do leitor/ observador. Esse costume pode 
ser verificado em várias manifestações artísticas e se justifica pelo fato de que as 
pessoas seguem uma ordem de leitura de imagens da esquerda para a direita, e os 
animais assim posicionados adquirem uma aparência mais ameaçadora. (SIMÕES, 
2016, p. 37) 

Ademais, existem peças honrosas, surgidas para serem acrescidas aos brasões, as 

quais estão demonstradas na figura 6. 

que assim são chamadas “por terem sido usadas sobre o escudo, depois que os 
primeiros Cavaleiros esgotaram todas as combinações de cores” (TOSTES, 1983, p. 
52). A asna ou chaveirão é uma dessas peças honrosas. Fora do brasão, ficam os 
elementos externos, entre os quais o timbre, a figura que frequentemente era 
colocada sobre o elmo do Cavaleiro. (p. 37) 
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Figura 6 – Peças Honrosas. 

 
Fonte: TOSTES apud SIMÕES, 2016, p. 38 
 

Mediante essas regras de uma heráldica europeia medieval, observa-se o rigor 

existente para a construção dessa identificação e diferenciação pessoal e familiar, por 

conseguinte, possuindo certos aspectos similares aos costumes de se criar insígnias capazes de 

distinguir e personificar os ferros e seus donos, bem como seus pertences e animais.  

Esse raciocínio é fundamentado por Suassuna (apud SIMÕES, 2016, p. 39), ao 

justificar que 

a arte heráldica é predominantemente popular. [...] a unidade nacional brasileira vem 
do Povo, e a Heráldica popular brasileira está presente, nele, desde os ferros de 
marcar bois e os autos dos Guerreiros do Sertão, até as bandeiras das Cavalhadas e 
cores azuis e vermelhas dos Pastoris da Zona da Mata. Desde os estandartes de 
Maracatus e Caboclinhos, até as Escolas de Samba, as camisas e as bandeiras dos 
Clubes de futebol do Recife ou do Rio. 

É nessa perspectiva de heráldica popular que outros sistemas de diferenciações e 

regras existem, a exemplo das marcas ou Siglas Poveiras da comunidade pesqueira de Póvoa 

de Varzim em Portugal, as quais, assim como os ferros de gado e a os brasões, são 

originalmente utilizadas para identificar objetos, animais, cavaleiros e famílias; surgindo 
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posteriormente o ideal de preservação desses elementos culturais como símbolos culturais, 

ancestralidade e pertencimento ou identificação a um grupo.  

Nesse sentido, Arnoni; Barreto (2017, p. 139), em estudo comparativo das marcas de 

gado e as siglas poveiras aludem:  

As Siglas Poveiras possuíam a função de identificar utensílios pessoais de pesca, 
muitas vezes utilizados e armazenados junto aos pertences de outros pescadores. 
Com propósito semelhante, as marcas de gado eram utilizadas originalmente para 
identificar animais criados em campos indivisos que ficavam misturados aos de 
outras pessoas ou de outros grupos. Essa necessidade de identificação pode ser 
entendida com maior clareza a partir da contextualização de Frutiger (1999):  
A ideia de propriedade em ferramentas, objetos de uso doméstico, entre outros, era 
um modo de expressar o desejo individual de marcar os bens, determinado não 
apenas por questões de segurança, uma vez que a maioria dos equipamentos, 
móveis, etc permanecia sob o teto do proprietário. Os animais domésticos, porém, 
principalmente o gado, não possuíam um local geográfico fixo dentro dos limites de 
uma propriedade. As ovelhas, cabras e o gado bovino de toda a comunidade eram 
sempre reunidos em manadas para serem levados de pastagens em pastagens à 
procura de alimento. Por essa razão, a marcação do gado era absolutamente 
necessária (FRUTIGER, 1999, p.295).  
À esta necessidade inicial de identificação dos objetos, somam-se com ao longo do 
tempo outras funções simbólicas, voltadas a preservação de memórias familiares e 
como elemento de reconhecimento da identidade de um grupo ou de uma cultura 
local. 

Entretanto, diferentemente do ferro caldo e aproximando-se da heráldica europeia dos 

brasões, as siglas poveiras possuem regras definidas para orientar as diferenciações entre as 

gerações de uma mesma família. 

A transmissão dessas marcas para os filhos ou herdeiros obedecia regras definidas 
que refletiam em sua composição gráfica. Os filhos possuíam o direito de 
acrescentar à marca do pai um elemento gráfico que representaria a descendência. 
Por esta ordem, o primeiro filho acrescentaria um elemento, o segundo filho dois, 
até o último filho [...] Ao último filho caberia a marca original do pai e seus 
instrumentos de pesca, por ser tradicionalmente o responsável pelo cuidado dos pais 
até sua morte. (ARNONI; BARRETO, 2017, p. 140) 

Essas regras estão esquematizadas na figura 7. 

Embora haja regras previamente estabelecidas para a diferenciação nas siglas poveiras, 

os autores Arnoni; Barreto (2017, p. 141) apontam para a realização de traços mais simples, 

retos e com poucos detalhes. 

As características gráficas mais marcantes são a concisão em relação aos traços, 
sempre retos e com poucos detalhes. Defende-se aqui a hipótese de que esta 
característica tenha com origem a forma como as marcas eram registradas, 
geralmente com materiais cortantes sulcados na madeira ou cortiça. As referências 
visuais para a construção destes sinais gráficos estão associadas com simplificações 
de referências do cotidiano (GRAÇA, 1932), como mostra a Figura 2 
(HEITLINGER, 2007). Estes elementos básicos associados entre si formavam as 
marcas pessoais de cada poveiro pescador. É possível perceber que os elementos não 
sofrem modificações ou interferências, sendo apenas acrescidos ao lado ou 
sobrepostos à marca original. 



O FERRO COMO PROTEÇÃO MARCÁRIA SUI GENERIS 
E-ISSN 2316-8080 

41 
 

PIDCC, Aracaju/Se, Ano VIII, Volume 13 nº 01, p.001 a 077 Fev/2019 | www.pidcc.com.br 

 
Figura 7 – Regra de transmissão europeia das marcas para os filhos 

 
Fonte: GRAÇA apud ARNONI; BARRETO, 2017, p. 140 
 

Em um comparativo entre a bibliografia dos ferros e essas diferenciações que são 

empregadas para as siglas poveiras, tem-se que esses acréscimos eram postos apenas para 

filhos do sexo feminino, nos ferros.  

Geralmente dentro dessas modalidades, o ferro que assume posição identitária, no 
seio sertanejo, tem suas diferenças expostas pelo autor [Oswaldo Lamartine de 
Faria] da seguinte forma: para marcar o gado pertencente aos filhos (homens) do 
criador, cabia acrescentar no modelo do ferro do pai pequenos acréscimos; para o 
gado das filhas (fêmeas), usavam o ferro do pai seguido de um número: um para a 
mais velha, dois para a segunda e, assim, sucessivamente. A vaqueirice e os 
escravos, quando adquiriam gado, com o consentimento do seu amo, utilizavam o 
ferro da fazenda, porém de cabeça para baixo. (ARAÚJO; MEDEIROS; MACEDO, 
2006, p. 135 – 136) 

Contudo, acerca dessa matéria, Paes (2012, p. 33) não sustenta essa informação, ao 

afirmar ser algo não mais praticado nos locais de sua pesquisa e que as mulheres não 

seguiriam a regra de adotar o ferro do marido ou o do pai com sinais simbolizando o número 

correspondente ao seu nascimento entre as filhas, ocorrendo uma mitigação nos efeitos do 

patriarcalismo.  

Apesar da afirmação de Maia (2004), a respeito da existência de leis 
consuetudinárias, que regem a tradição de marcar o gado por diferentes regiões do 
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nordeste, observou-se na pesquisa de campo que no sertão da Paraíba, tanto as 
mulheres podem ter seus próprios ferros, como também alguns homens costumam 
simplesmente usar a marca do pai, acrescentando um número que corresponde à 
ordem de seu nascimento, não criando, portanto, um ferro próprio. Percebe-se, 
assim, que essa prática sofreu alterações, minimizando os efeitos do patriarcalismo e 
promovendo uma participação mais igualitária entre todos os filhos, 
independentemente do sexo. (PAES, 2016, p. 33) 

Tal fato pode ser verificado com a criação de ferros específicos e individuais da 

família Dantas Vilar, descendentes do núcleo Villar referido no livro de Suassuna (1979) 

sobre ferros, em que o patrono e criador de gado, Manuel Dantas Vilar Filho, da cidade de 

Taperoá, na Paraíba, criou marcas para sua prole, sendo eles três homens e duas mulheres, 

ainda com a marca ancestral ou mesa, o pé-de-galinha. 

Na ordem da foto estão os ferros incandescentes de cada filho: Carolina Pereira 

Dantas; Manuel Dantas Vilar; Inês Pereira Dantas Vilar; Joaquim Pereira Dantas Vilar e 

Daniel Pereira Dantas. 

 
Figura 8 – Ferro incandescente dos Dantas Vilar 

 
Foto de Manuel Vilar 
 

Arnoni; Barreto (2017, p. 141) trazem marcas-base utilizadas pela comunidade de 

Póvoa de Varzim e apontam para uma evolução no significado dessas marcas, passando a ser 

algo simbólico de identificação, ao longo do tempo, e amplamente reconhecido pela 

comunidade. 
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Figura 9 – Marcas-base utilizadas pela comunidade de Póvoa de Varzim 

 
Fonte: HEITLINGER apud ARNONI; BARRETO, 20127, p. 141 

 

Para além dessas marcas, Suassuna (1974) defende a ideia de haver “semelhança das 

formas meio hieroglíficas dos ferros sertanejos mais abstratos com alguns dos signos ligados 

à Astrologia, ao Zodíaco e à Alquimia”. A partir disso, Maia (2004, p. 32) pontua sobre “[...] 

a estreita parecença que as marcas de gado têm com as runas, aquelas antigas letras 

germânicas que foram levadas à Inglaterra pelos invasores anglo-saxões nos séculos V e VI”, 

podendo ser observadas na figura 10. 

É nesse universo simbólico das insígnias dos ferros sertanejos que Simões (2016, p. 

42) faz um comparativo entre o ferro da família Suassuna e o símbolo de Capricórnio. 

Interessante é a aproximação que Suassuna faz em seu texto entre alguns ferros 
familiares sertanejos e símbolos do zodíaco. Diz ele: “Não sei se essas coisas nos 
vieram da Península Ibérica. Mas a astrologia tinha e tem, ainda, muita influência no 
Sertão, principalmente através do “Lunário Perpétuo”, do “Grande e Verdadeiro 
Livro de São Cipriano” (SUASSUNA, 1974). Não descarta, portanto, a 
possibilidade de alguns dos ferros terem sido feitos a partir dos símbolos 
astrológicos dos signos e planetas pessoais dos donos de gado. Não há menção a isso 
no ensaio, mas o ferro dos Suassuna, reproduzido na capa do livro e também no seu 
conteúdo, parece-nos próximo ao símbolo astrológico de Saturno, planeta de 
simbologia forte: “Saturno é o regente dos signos de Capricórnio e Aquário, que se 
opõem à luminosidade e à alegria de viver; desse modo, ele se associa às sombras e 
ao deserto, onde a vida é escassa e existe nas circunstâncias mais difíceis” 
(SIMÕES, 2016, p. 42) 
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Figura 10 – Runas germânicas 

 
Fonte: Maia, 2004, p. 33 
 

Visualmente a semelhança entre o ferro dos Suassuna e o do Planeta Saturno pode ser 

observada logo abaixo. 

 
Figura 11 – Comparação ferro dos Suassuna e do Planeta Saturno 

 
Fonte: SIMÕES, 2016, p. 41 
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Partindo para as regras dos ferros propriamente ditas, tem-se:  

Essas marcas sertanejas de ferro incendido, segundo Faria (idem, p. 33- 5), são 
frutos de rabiscados feito na terra com um graveto ou uma ponta de faca, que 
posteriormente passaram para o papel ou mesmo para um ferro velho, que, levado à 
tenda de um ferreiro, ganha formas e padrões adequados para deixar no couro da rês 
o registro de posse do seu proprietário. Dentre as técnicas utilizadas na fabricação do 
ferro, cabe evitar contornos miúdos ou muito fechados que venham após a 
cicatrização deformar o desenho e que agüentem fogo, ou seja, quando incandescido 
possa ferrar um maior número de animais – para essa finalidade é necessário que a 
parte do ferro que queima o couro da rês seja fina (uns três milímetros de largura), e 
na profundidade de dois a três centímetros, vá engrossando para assim reter mais 
quentura. O cabo, em geral, tem pouco mais ou menos de dois palmos e a ponta é 
propícia para ser colocado um sabugo de milho ou um pedaço de pinhão-bravo, para 
proteger do calor as mãos do vaqueiro. (ARAÚJO, MEDEIROS; MACEDO, 2006, 
p. 135-136) 

Com essa possibilidade de criação livre dos ferros que servirão para identificar cada 

sujeito e sua propriedade, percebe-se quão simples e soltas de regras as marcas vão sendo 

elaboradas. Tanto que passa pelo julgamento de vaqueiros, ferreiros, amigos, os quais, entre 

discussões e opiniões, constroem uma insígnia que agrade visualmente, da mesma maneira 

que ao ferrar, deixe visualmente nítida o desenho da marca.  

A tarefa de escolher um ferro ou um sinal é difícil. Reúnem-se os mais 
experimentados vaqueiros, discutem, desenham no chão propostas de marcas, 
comparam com outras, apagam, traçam novamente. Passam horas a fio nisso, até 
acharem um ferro ainda não usado, um sinal nunca visto. Tal marca parece a de 
fulano, tal de sicrano; uma tem muito fogo, queima muito, outra é feia, “sem graça”. 
Chocam-se opiniões, acaloram-se teimas. (BARROSO apud PAES, 2016, p.32) 

Desse fato, da antiguidade da prática e da escassez de material para se elaborar uma 

marca rebuscada, decorre a simplicidade de os primeiros ferros terem sido representações 

gráficas mais básicas. 

As primeiras marcas utilizadas pelos criadores sertanejos, segundo Faria, 
provavelmente tinham formatos simples como cruz, quadro, roda, puxete, escada, 
flor e pé-de-galinha. Marcas que, na sua simplicidade, em brasas, deixavam os seus 
desenhos estampados no couro dos bois, nas tábuas das portas, nos caixotes, nos 
teréns – colheres de prata com o ferro gravado nos cabos – e nos mourões das 
porteiras, ou ainda retratados em pinturas feitas com nódoas de leite de pinhão-bravo 
nos tecidos grosseiros das sacarias. Fazendo notar que tais pertences carregavam 
uma marca que lhes afirmavam como pertencentes a um determinado proprietário. 
Assim, marcar com um ferro um animal ou qualquer outra coisa, era como registrá-
los, torná-los propriedade sua (1984, p. 23). (ARAÚJO, MEDEIROS; MACEDO; 
2006, p. 133 – 134) 

Do traçado simples que origina as mesas ou caixão, vão-se acrescendo ou diminuindo 

sinais, para assim criar diferenças ou divisas, que, segundo Maia (2004, p. 35), “elas são, 

basicamente, vinte e uma, e é com elas que se vai, dentro da heráldica sertaneja, fazendo a 

diferenciação entre as marcas, no envolver das sucessivas gerações de criadores de gado”. 
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Figura 12 – Sinais para modificação dos traçados 

 
Fonte: MAIA, 2004, p. 36 

 

Maia (apud PAES, 2016, p. 31) assevera a hereditariedade dos ferros, mas aponta pela 

possibilidade da criação original nas linhas descendentes de uma família, fundamentando a 

liberdade nas normas costumeira de criação das marcas de gado, mas que são respeitadas e 

praticadas. 

É uma tradição que passa de pai para filho, permitindo flexibilidade no momento da 
criação. As marcas podem surgir a partir de acréscimos e subtrações de algum 
detalhe, que muitas vezes podem passar despercebidos a alguém de fora, ou ainda 
podem ser totalmente originais, nos casos em que o filho não usa o caixão da marca 
do pai (MAIA, 2004). (PAES, 2016, p. 31) 

O emprego de diferenças na marca ancestral ou de família pode ser observado nos 

ferros da família Medeiros, constantes na figura 13. 
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Figura13 – Ferros da família Medeiros 

 
Fonte: FERREIRA apud PAES, 2012, p. 31 

 

Afora o ferro caldo, a heráldica sertaneja se estende para as marcações de miunças -

animais de pequeno porte como os caprinos, ovinos e suínos – conhecida por assinar os 

animais. “Os sinais e os ferros que se completam para a composição da heráldica ruralista 

identificam os proprietários dos rebanhos espalhados nas Ribeiras” (FERREIRA, 1999, p. 

33). 

A definição do termo assinar é dada por Ferreira (1999, p. 33): “a definição de assinar 

uma rês pode ser expressa por cortes nas orelhas dos animais de um rebanho, ou seja, ‘marcar 

com pequenos cortes nas orelhas, o que fazem com auxílio de uma pequena tábua e uma quicé 

bem amoldada’ ” 

O autor aduz que o assinalamento é anterior ao ferro incandescente e essa prática de 

fazer sinais no gado está em desuso nos bovinos. 

Com o tempo foi caindo em desuso e nos meados do século XX, já eram poucos os 
fazendeiros que ainda assinalavam seus bois. Ovelhas e cabras, ainda hoje, 
continuam sendo marcadas com esses cortes nas orelhas. É mais prático, traumatiza 
menos os animais de “miunças”, é um procedimento mais rápido, não necessita 
imobilizar o animal. É, enfim, uma tradição que ficou arraigada nos costumes 
sertanejos e que dificilmente vai ser abandonada. (FERREIRA, 1999, p. 33) 

A antiguidade dos sinais em comparação ao ferro de gado é reafirmada por Araújo; 

Medeiros; Macedo (2006, p. 130). 
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Essa marcação, segundo Faria (1984, p. 11-3), deve ter nascido no seio da família, 
dos grupos ou das tribos logo quando o homem se propôs a domesticar os bichos e 
torná-los propriedade sua, no Período Neolítico. Crescendo as comunidades, e com 
elas o criatório, saber de quem era esse ou aquele animal tornou-se difícil, daí a 
necessidade de marcá-los para poderem ser identificados. As primeiras marcas 
utilizadas, de acordo com o autor, supõe-se ter sido com cortes nas orelhas, o que 
nos Sertões chamamos “assinar”, sendo contemporaneamente utilizado basicamente 
nas miunças (caprinos e ovinos).  

Exemplificando os sinais das miunças, figura 14, refere-se ao posto por Araújo; 

Medeiros; Macedo (2006, p. 130 - 131). 

Tomando-se por base Acari, na Ribeira do Seridó, essas marcas que, pouco se 
diferenciam de uma região do estado para outra, tiveram em meados das eras de 
sessenta seus modelos rabiscados pelo finado Edmundo Gomes da Silva (1904-
1980), e, assim, apresentados: 1- canzil; 2- entalhada; 3- brinco encoberto; 4- ponta 
troncha; 6- levada; 7- forquilho; 8- boca-de-lagarta; 9- garfo; 10- dente; 11- rodo; 
12- ponta de lança; 13- buraco-de-bala; 14- buraco-de-bala lascado; 15- brinco, 
quando até a ½ (meio-brinco, 1/3 da orelha); 16- arpão; 17- mossa; 18- meia 
escadinha (a escadinha completa recorta os dois bordos); 19- muleta; 20- bico de 
candeeiro; e 21- palmatória. 

Figura 14 – Sinais das miunças 

 
Fonte: FARIA apud ARAÚJO; MEDEIROS; MACEDO; 2006, p. 131 
 
 

4.4 Ferra ou marcação 

A ferra, como acima foi mencionado, nada mais é que “o ato de marcar o animal com 

o ferro em brasa, considerada por Sílvio Júlio (1978), como ‘cerimônia sertaneja’ [...]” 
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(PAES, 2012, p. 25). Para tanto, utilizando-se dos instrumentos exemplificados nas figuras 15 

a 18. 
Figuras 15, 16, 17 e 18 – Exemplos de ferros 1, 2, 3, 4 

                       
 

.        

Fotos de Rodrigo Jardim e Manuel Vilar 

Descrevendo brevemente o momento da ferra, Araújo; Medeiros; Macedo (2006, p. 

139 - 140) abordam:  
Espaço do curral. Em um dos seus recantos o fogo aceso esquentando o ferro que 
levava para o couro da rês uma marca de propriedade; gado a espera, vaqueiros 
preparados física e psicologicamente para praticar a ferra; homens, mulheres e 
crianças assistindo aos derredores toda a movimentação. Essas representam algumas 
das características básicas de um dia de apartação, momentos de corre-corre, de 
cheiro de pêlo, couro e carne queimando que, como cita Maia, ficaram guardados na 
lembrança de quem em menino presenciou a ferração (1992, p. 27). Dia marcado 
pela zoada, mangação, gritos de avisos e cuidados, entremeados com tropel e o 
“berro-dor” da rês; assim, era o momento da ferra, no dizer de Faria (1984, p. 29).  

A propósito, há legislação que determina os locais para ferrar o gado bovino, que 

coincide com a prática, de modo que, independentemente do conhecimento da matéria legal, 

já se praticava a ferra apenas nesses locais, com o intento de aproveitar ao máximo o couro. 
A marca a fogo é regulamentada pela Lei nº 4.714, de 29 de junho de 1965 que 
prevê, em seus artigos 1º, 2º e 3º, respectivamente que o gado bovino só poderá ser 
marcado a ferro candente na cara, no pescoço e nas regiões situadas abaixo de uma 
linha imaginária, ligando as articulações fêmuro-rótulo-tibial e húmero-rádio-
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cubital, de sorte a preservar de defeitos a parte do couro de maior utilidade, 
denominada grupon [...] proíbe o uso de marca cujo tamanho não possa caber em 
círculo de onze centímetros de diâmetro (0,11m) e proíbe também o emprego de 
marca de fogo por parte dos estabelecimentos de abate de gado bovino para 
identificação de couros. (SILVA, 2017, p. 5) 

 

Figura 19 – Locais para ferrar gado bovino 

 
Fonte: EMBRAPA apud SILVA, 2017, p. 5 (adaptado) 

 

Abordando o assunto no quesito da praxe enquanto costume, Paes (2012, p. 27) 

defende: 

Deve haver um cuidado também na posição em que se ferra o gado, para livrar a 
parte mais nobre do couro (FIGURA 09). A primeira ferra deve ser feita no quarto 
ou perna posterior do animal e no caso da troca de proprietários, o novo dono deve 
usar uma contra ferra mais acima da marca anterior. Essa prática determina ainda 
que ao se adquirir uma rês já marcada, ferra-se acima ou à frente, de forma que da 
perna posterior, a marca seguinte deve ser deslocada para a perna dianteira – 
também conhecida como “pá” – e daí para o pescoço e o queixo (FARIA, 1984; 
MAIA, 2004). (p. 27) 

Outrossim, Schmidek (apud SILVA, 2017, p. 6) faz as seguintes considerações para 

que a marca saia homogênea, nítida e não cause uma lesão grave no animal:  

Para uma boa marca a ferro é importante que o animal esteja bem imobilizado, 
preferencialmente no tronco de contenção. Na ausência ou impossibilidade de uso 
do tronco o animal deve ser contido deitando e amarrando (Figura 2). O ferro deve 
estar em brasa (vermelho) sinal que está quente o suficiente para produzir uma boa 
marca, sem necessidade de ser aplicado novamente. Após o animal contido, pega-se 
o ferro quente, posiciona-se a marca de maneira firme no local correto e pressionar, 
sem muita força, contra o corpo do animal. Deve-se distribuir a pressão por igual, 
evitando que uma extremidade do ferro fique mais pressionada que outra no corpo 
do animal. Quando o ferro for retirado, a marca no corpo do animal deve apresentar 
coloração marrom e não deve haver feridas abertas (SCHMIDEK et al., 2009).  

Portanto, há congruência entre a sabedoria cotidiana e o conhecimento acadêmico no 

que se refere aos locais, práticas e posição da ferra, asseverando-se pela figura 20. 
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Figura 20 – Locais para marcar gado apresentados por Paes 

 
Fonte: FARIA apud PAES, 2012, p. 27 
 

4.5 Simbolismo 

 

Diante de todo o conhecimento acima exposto, depreende-se que os ferros de gado 

representam muito mais além de marcas para identificação de propriedade, delimitação de 

território e, por conseguinte, diferenciação de animais.  

O ferro caldo, em sua intelecção mais básica, apresenta-se como elemento de controle 

das práticas de manejo, conforme é apresentado por Schmidek (apud SILVA, 2017, p. 5), ao 

afirmar que “A marcação a fogo, ou marca a ferro, é o método mais comum para a 

identificação de bovinos, sendo usado para identificar a raça, o proprietário do animal, o 

indivíduo e também a realização de certas práticas de manejo, como no caso da vacinação de 

brucelose”. 

Por ser instrumento de manejo que individualiza seu dono e por haver continuidade na 

prática da marcação, culminando com os acréscimos de diferenças para individualizar os 

ferros e diante da bibliografia acessada, aponta-se para os ferros como insígnias 

identificadoras de famílias. 

Estudar o ferro de marcar gado no Sertão do Seridó é perceber que além da sua 
finalidade primeira – que era a de deixar no couro da rês a marca particular do seu 
proprietário o que os identificavam como propriedade – este, está presente no 
processo histórico regional como elemento identificador das famílias sertanejas. 
(ARAÚJO, MEDEIROS; MACEDO; 2006, p. 142) 
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Tal fato pode ser observado pela história do ferro da família Jardim, localizada na 

cidade de Floresta, em Pernambuco. 

 
Figura 21 – História do ferro da família Jardim 

 
Foto de Rodrigo Jardim 
 

Para além de elemento identificador de família, o ferro incandescente representa o 

dono em si, desde objetos particulares até seu gado. 

Mediante pequenos recortes da história coletados e analisados, percebemos que a 
marca de ferrar é um instrumento da pecuária que, nas mãos calejadas dos vaqueiros, 
marca o couro do gado indefeso. É também apetrecho que, ultrapassando as 
porteiras dos currais, faz-se notar como representante do seu dono. Seja em objetos 
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particulares, seja na identificação dos laços de parentesco ou mesmo em documentos 
como representante legítimo do seu proprietário. A marca de ferrar foi participante 
ativa na história do Sertão do Seridó. (ARAÚJO, MEDEIROS; MACEDO; 2006, p. 
157) 

Do mesmo modo, ilustrando a força da marca para além da ferra dos animais, tem-se o 

emprego do desenho em quaisquer objetos em que assim se deseje usar, como observa-se nas 

figuras 22 e 23. 

 
Figuras 22 e 23 – Desenhos dos ferros em objetos 1, 2 

  
Fotos de Rodrigo Jardim 

 

Por fim, Paes (2012, p. 54) aduz a importância dos ferros como elementos gráficos e 

até mesmo das artes plásticas. Para tanto, cita Suassuna (1974) a influência da heráldica 

sertaneja na Arte Armorial desenvolvida pelo escritor, concluindo pela harmonia e beleza das 

marcas como referências visuais para a arte contemporânea. 

Segundo Ariano Suassuna (1974), a importância dos ferros vai além da capacidade 
de caracterizar a fidelidade familiar e sertaneja, eles são verdadeiramente um 
assunto artístico e serviram de inspiração para alguns de seus trabalhos gráficos e 
ainda como importante elemento da Arte Armorial15.  
Em 1970, no texto-manifesto que lançou oficialmente o Movimento Armorial, 
Ariano Suassuna chamava a atenção para a existência, no Brasil, de uma rica 
heráldica, presente desde os ferros de marcar bois do Sertão nordestino aos 
emblemas dos clubes de futebol das nossas cidades grandes, passando pelas 
bandeiras das Cavalhadas, pelos estandartes dos Maracatus, dos Caboclinhos ou das 
Escolas de Samba. A ligação com essa heráldica seria um dos pontos de partida para 
a realização de uma arte nova, erudita e de caráter brasileiro – a arte armorial 
(MAIA, 2004, p.XI). (p. 54) 
O que se pretende aqui é destacar o potencial gráfico que essas marcas possuem, 
pela simplicidade e força de seus traços que, ao se unirem, refletem harmonia e 
beleza, transformando-as em verdadeiras referências visuais para a arte 
contemporânea. Essa influência pode ser percebida através de alguns exemplos, 
como as pinturas da artista plástica Socorro Torquato e o alfabeto sertanejo 
desenhado por Ariano Suassuna a partir de traços recorrentes usados pela heráldica 
sertaneja. (PAES, 2012, p. 54 – 56) 
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Seguindo o raciocínio de Paes (2012), assevera Simões (2016, p. 43) o caráter 

simbólico alcançado pelos ferros de gado ao longo dos anos, embora não o fosse inicialmente: 

Paes (2012, p. 58) diz que “é preciso entender que as marcas de ferrar gado foram 
criadas com o simples intuito de identificação, mas, com o passar do tempo, 
acumularam novos significados capazes de transformá-las em símbolos” (PAES, 
2012, p.58). Ainda que seja difícil de encontrar a origem de cada ferro, chamamos a 
atenção para o fato de que o próprio intuito de identificação associado a essas 
marcas já pode ser visto como um caráter simbólico.  

O caráter simbólico, de inspiração gráfica pode ser observado no “sertanejo, baseado 

nos ferros de marcar bois apresentados”, criado pelo escritor Suassuna (1974) e que 

posteriormente “os designers Ricardo Gouveia de Melo e Giovana Caldas criaram, a partir do 

alfabeto sertanejo de Suassuna, uma fonte de computador que chamaram de Armorial” 

(SIMÕES, 2016, p. 43), consoante a figura 24. 
 

Figura 24 – Alfabeto sertanejo 

 
Fonte: NEWTON JÚNIOR apud SIMÕES, 2016, p. 44 
 

Pode ainda ser observado na produção artística de Ai Weiwie, artista plástico chinês 

que em visita ao Brasil, realizou uma exposição no parque Ibirapuera, em São Paulo, 
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intitulada “Raiz”, com trabalhos de artesãos nacionais e de sua própria autoria. Dentre as 

obras, havia couros de gado com textos ferrados nas peças, de acordo com as figuras 25 a 28. 
 

Figuras 25, 26, 27 e 28 – Produção artística de Ai Weiwie 1, 2, 3 e 4 

          
 

    
Fotos de Ester Simões 
 

Há ainda peças em porcelana da artista plástica Socorro Torquato, figura 29, 

representando a influências das marcas de gado na arte em geral. 
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Figura 29 – Marcas de gado na porcelana 

 
Fonte: MAIA apud PAES, 2012, p. 57 (adaptado) 

 

No que se refere à análise semiótica dos ferros sertanejos, Paes (2012, p. 55) alega não 

ser possível explicar a definição e origem de todos os ferros, pois tal fato só seria possível se 

cada pessoa que tivesse criado o primeiro ferro deslindasse sobre a identidade de sua marca.  

O intuito dessa pesquisa não é decifrar os significados dos grafismos ou o que cada 
proprietário pensa no momento da concepção de uma marca. Em alguns casos, 
apenas o fazendeiro que concebeu o primeiro ferro, usado como base para toda uma 
família, poderia traduzi-lo, explicando sua definição e origem. Muitos dos signos 
usados nas marcas de ferrar gado tiveram seus significados perdidos com o tempo, 
restando apenas suposições e possibilidades de estudos, que poderão ser tratados em 
uma pesquisa posterior. (PAES, 2012, p. 55) 

Em suma, depreende-se pelo já exarado nesse tópico e no decorrer do trabalho, que os 

ferros de marcar representam, no geral, a diferenciação dos animais, famílias e pessoas; 

indicam a propriedade dos objetos; apontam hereditariedade ou ancestralidade, no que se 

refere à unidade familiar e à representação da família ao se referir estritamente ao mercado 

correlato à atividade de criação de gado.  

Bem como diante do simbolismo de força, harmonia e resistência às agruras dos 

sertões e à vida dos que lidam com o gado, transcendem para insígnias e até mesmo amuletos 

da perseverança e da arte de viver, que alcançam os expressionismos inerentes às artes 

plásticas, sintomáticas aos sentimentos mais refinados e humanos, levando obras humanas e 

culturais dos ferros, para além dos sertões e dos pecuaristas. 

 

5 TEORIA DOS OBJETOS NA VISÃO DE NADER E O CONCEITO DE MARCA 

 

A teoria dos objetos “é um dos capítulos da Ontologia (ontos = ser, logos = teoria)” 

(NADER, 2013, p.62), que está compreendida na Filosofia e, por sua vez, nas Ciências da 

Descoberta. 
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Ocorre que o raciocínio aplicado à teoria dos objetos fundamenta-se na organização do 

conhecimento em objetos, no qual o Direito está incluso. E “essa composição do universo não 

é estática. É um permanente devenir. Seu aspecto dinâmico não decorre necessariamente da 

ação humana. As forças sinérgicas da natureza, em um constante fluxo de causa e efeito, 

modificam os objetos naturais” (NADER, 2013, p. 62). 

Além disso, vale salientar o fato de “a teoria dos objetos ser um estudo centralizado no 

sujeito de um juízo lógico”, em que “juízo lógico consiste no ato de se atribuir ou de se negar 

alguma coisa a um ser” (p. 62-63). 

Ao realizar essa intelecção da organização das áreas do saber em objetos, o autor 

alcança a distinção de quatro categorias, dividindo-os em: ideais; naturais; culturais; 

metafísicos.  

O objeto natural “é todo elemento que integra o reino da natureza e se subordina ao 

princípio da causalidade. A sua existência independe da vontade humana” (p. 63), sendo 

iguais em todo lugar, e cujas leis só podem ser constatadas.  

Por sua vez, os objetos ideais possuem uma controvérsia não pacificada quanto à 

possibilidade de haver subdivisões, quais sejam: puros e valores (p. 65-66).  

No que se refere aos objetos ideais puros, eles são inespaciais e intemporais; não são 

acessíveis pelos sentidos e carecem de sentido; sua materialização poderá obter significado, o 

que modificará sua natureza, não os permitindo mais ser objetos ideais (p. 66), 

exemplificando-os o autor com os números e as figuras geométricas. 

Tratando-se dos valores, adentra-se na axiologia em que  

A ideia de valor está vinculada às necessidades humanas. Só se atribui valor a algo, 
na medida em que este pode atender a alguma necessidade. Assim, a necessidade 
gera o valor: este coloca o homem em ação, que por sua vez vai produzir algum 
resultado prático: a obtenção de algum objeto natural ou cultural, ou a 
mentalização e vivência de objeto ideal ou metafísico. (p. 66) 

Johannes Hessen (apud NADER, 2013, p. 67) defende a inclusão dos valores como 

integrantes da teoria dos objetos e, por conseguinte, fazem-se presentes no quadro das 

Ontologias Regionais; dividindo-os ainda “em sensíveis (empíricos), suprassensíveis 

(metafísicos) e não sensíveis (ideais)” (p. 68). 

Nader (p. 68) argumenta sobre a criação de uma nova categoria de objetos na seara da 

Ontologia Regional, haja vista, para ele, os valores existirem de forma autônoma enquanto 

ideias, sujeitando-se a juízo de valor. 

No que concerne aos objetos metafísicos, esses se apresentam como aqueles que 

possuem uma existência real, mas estão fora das experiências do homem. São aqueles cuja 
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existência individual é reconhecida no tempo e no espaço, embora não sejam neutros em 

relação aos valores (p. 68). Desse modo, são objetos que possuem um estudo visando 

compreender a essência das coisas.  

Por último, por objeto cultural se entende “qualquer ente criado pela experiência do 

homem” (p. 68).  

A partir disso, pode-se inferir algumas afirmações sobre a marca. 

A marca é um signo, cuja especial característica vem a ser a natureza legal da 
relação de significação. No caso da marca (e, em especial, na marca registrada), o 
vínculo não é só do sistema do idioma, mas é também um vinculum juris.  
A marca é uma palavra ou imagem de uso restrito, não por tabu ou regra moral 
(como os palavrões o são), mas porque é, num contexto concorrencial determinado, 
objeto de uma propriedade. A arbitrariedade do signo, na perspectiva de Saussure, é 
substituída, a posteriori, por um vínculo necessário de direito. 
Fato é que a propriedade não exclui o processo linguístico. Em primeiro lugar, 
porque o único sentido de se ter a exclusividade do signo naquele contexto é que se 
fale do produto ou do serviço, ou seja, que o objeto econômico ganhe curso como 
objeto de comunicação. Assim pode o titular da marca persuadir por meio da 
propaganda, podem os consumidores falar bem (ou mal) do objeto, trazendo um 
terceiro fluxo à economia (além do de utilidades e de moeda). (BARBOSA, 2006, p. 
43) 

Hodiernamente, a marca se apresenta para além da diferenciação e indicativo de 

propriedade, alcançando patamar de símbolo, tendo em conta a origem do objeto marcado que 

passa a indicar a empresa e todos os seus produtos ou serviços, em um único elemento.  

O campo da especialidade é definido, primariamente, pelo espaço da concorrência; 
remete-se diretamente à definição do mercado pertinente. No entanto, tratando-se de 
símbolos e não de fluxo primário da economia, há – além do efeito primário de 
vinculação a uma utilidade - extravasamento do efeito simbólico em face da 
utilidade do produto marcado. Isto se dá, em boa parte, pelo fato de que a marca 
designa não exatamente o produto, mas a origem do produto (ou serviço). As 
vicissitudes desta origem contaminam a marca em sua eficácia jurídica. Assim, o 
efeito simbólico se exerce num contexto igualmente simbólico, através de 
mecanismos de deslocamento metonímico ou gravitação metafórica, por 
acavalgamento ou dispersão, etc. Aquele, um procedimento simbólico em presença, 
na qual a parte passa a simbolizar o todo ou o todo,  parte; ou, como se verá, dois 
objetos encontrados reiteradamente em presença contaminam-se reciprocamente 
num único significado comum, e assim por diante. O deslocamento (ou, para usar 
uma palavra heuristicamente forte, a gravitação) metafórico ocorre quando a 
simbolização liga elementos em ausência, como chamar o fisco de Leão, pelas 
qualidades comuns de ferocidade, imperiosidade e gula. (BARBOSA, 2006, p. 52-
53) 

Nesse sentido da marca também como símbolo, Paes (apud SIMÕES, 2016, p. 43) 

defende tal perspectiva dos ferros, como componente simbólico, sob a alegação da alteração 

do conceito e no uso e na utilidade deles ao longo dos anos. 

Paes (2012, p. 58) diz que “é preciso entender que as marcas de ferrar gado foram 
criadas com o simples intuito de identificação, mas, com o passar do tempo, 
acumularam novos significados capazes de transformá-las em símbolos” (PAES, 
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2012, p.58). Ainda que seja difícil de encontrar a origem de cada ferro, chamamos a 
atenção para o fato de que o próprio intuito de identificação associado a essas 
marcas já pode ser visto como um caráter simbólico. (SIMÕES, 2016, p. 43) 

Reforçando a ideia da marca de ferrar como elemento simbólico, Simões (2016, p. 43) 

alude ao fato de que já mesmo na origem do ferro caldo poder-se-ia alcançar tal fator.  

Ademais, Paes (2012, p. 13) observa as marcas como objetos culturais:  

Ao considerar ainda, a partir da perspectiva do patrimônio cultural, a dinâmica de 
valores e sentidos atribuídos por um grupo social diretamente ligado às 
manifestações culturais, as marcas de ferrar, enquanto símbolos, podem ser 
consideradas como referências culturais de um grupo de pessoas que fazem parte do 
universo rural, no qual a tradição dos ferros está inserida.  

Concluindo seu raciocínio quanto a uma significação de representação cultural do 

ferro caldo, Paes (2012, p. 71-72) fundamenta-o, ao verificar o simbolismo e o valor desse 

signo para um determinado grupo social, objeto da sua pesquisa. 

Diante dessas questões, é possível considerar que as marcas de ferrar gado são bens 
culturais que fazem sentido para um determinado grupo social e por isso podem ser 
consideradas como referências culturais desse grupo, a partir de uma perspectiva que 
desloca “o foco dos bens – que em geral se impõem por sua monumentalidade, por 
sua riqueza, por seu ‘peso’ material e simbólico – para a dinâmica de atribuição de 
sentidos e valores” (FONSECA, 2006, p.86). 

Defende-se o ferro sertanejo como objeto metafísico, sob o aspecto da sua capacidade 

de sublimação de sentimentos, seja de pertencimento a uma família, seja de glória ou orgulho, 

entre outros.  

Creio que este assunto – os ferros sertanejos de marcar gado – começou a se 
sedimentar dentro do meu subconsciente desde muito menino, como, aliás, sucedeu 
comigo em tudo o que se relaciona com a “Civilização do Couro”.  
Muita gente, porém, contribuiu para que aquela raiz subterrânea do sangue aflorasse 
a minha consciência. Em 1943, por exemplo, no “Ginásio Pernambucano”, tornei-
me amigo de outro sertanejo da Paraíba, Ivan Neves Pedrosa. Ele me emprestou um 
livro de Gustavo Barroso, no qual, escrevendo sobre os ferros, o escritor cearense 
falava nas marcas familiares e nas diferenças colocadas em cada uma pelos diversos 
filhos de um fazendeiro como se elas fossem “diferenciações apostas ao ferro 
ancestral pelos descendentes, com os elementos de uma verdadeira Heráldica”. 
Naquele tempo, porém, Gustavo Barroso ainda era vivo e eu herdara, da minha 
família, uma espécie de rancor inconsciente: é que Gustavo Barroso, hostil aos 
Dantas e aos Suassuna, acolhera como verdadeiras todas as informações que tinha 
recebido contra nós, dada por inimigos sertanejos nossos, e tratava-nos a todos, em 
seus livros, como se fôssemos um banco de Cangaceiros. Depois de sua morte, 
porém, a raiva passou, e eu pude ver, dentro de mim, que, apesar dos insultos, 
aqueles livros tinham um certo valor e continham também, a despeito de Gustavo 
Barroso, vários títulos de glória sertaneja para minha família. Vi, também, que sua 
frase sobre os ferros me tocara, tanto assim que, após tantos anos, consegui, agora, 
citá-la de memória.  
Depois, em 1946, entrei para a Faculdade de Direito, e, aí, me tornei amigo de mais 
duas pessoas que muito me influenciaram no sentido de dar importância aos ferros, 
não apenas como elemento de fidelidade familiar e sertaneja – como acontecera até 
então – mas como assunto artístico [...] (SUASSUNA, 1979) 
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Por fim, depreende-se que o juízo lógico exposto por Nader (2013, p. 62-63) existe 

para o ferro caldo, quando pela análise histórica e cultural dessas insígnias, constata-se a 

valoração da tradição da marca de gado com sentido para além da propriedade, alcançando 

toda uma gama transcendente aos sentimentos daquela gente. 

Por fim, a partir de todas as informações obtidas e de um maior entendimento acerca 
da tradição dos ferros, esta pesquisa propõe algumas reflexões a fim de tentar 
compreender a relação entre essa tradição e o campo do patrimônio cultural. 
Percebeu-se que as marcas não podem ser consideradas como meros signos que 
identificam um criador de gado, podendo ir muito além, a partir do momento em que 
lhes são atribuídos valores e sentidos que as transformam em símbolos de uma 
região, contribuindo para a formação de uma identidade local. E é a partir dessa 
dinâmica de valores acumulados e da ideia de que um bem cultural não vale por si 
mesmo, que pretende-se demonstrar ao final desse trabalho que as marcas de ferrar 
gado podem ser consideradas referências culturais do homem do sertão. (PAES, 
2012, p. 18) 

Portanto, a marca, na atualidade, está para além de um indicativo de propriedade e 

inovação determinada em lei, antes seu conceito abrange todo esse simbolismo que a ela se 

imiscui. 

 

6 DA PROTEÇÃO SUI GENERIS 

 

O Direito, como elemento de parâmetro e proteção de bens jurídicos necessários à 

convivência em sociedade, realiza certas distinções dos objetos que terão sua tutela. Nessa 

construção, realizam-se distinções entre seres e coisas, sendo esta subdividida em tipos de 

bens, e aqueles, em animais e vegetais (BARROS, 2007, p. 43). 

Referindo-se às categorias dos bens, Barros (p. 44) assevera ao papel desempenhado 

pela axiologia nessa classificação e distinção dos bens em coisas e vice-versa:  

A coisa constitui-se um bem quando lhe é atribuído um valor, espécie de medida 
indicadora dos níveis de raridade e necessidade de algo para alguém. Como tem 
mostrado axiologia, conferir valor a uma coisa é fazer dela um bem e, ao contrário, 
retirar a um bem seu valor. É “degradá-lo” em coisa. 

É na perspectiva do bem que advém a diferenciação em materiais e imateriais, sendo 

estes matéria de estudo e proteção do Direito de Propriedade Intelectual.  

Conceituando a matéria, Propriedade Intelectual, e seu objeto de estudo, temos a ideia 

comum de que ela “é um ramo do Direito que trata da propriedade dos bens imateriais ou 

incorpóreos resultantes da manifestação intelectual do ser humano” (CRISÓSTIMO apud 

UNICENTRO). 
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Além dessa definição, temos outra, exposta pela Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual (OMPI). 

[...] a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e cientificas, às 
interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos 
fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da 
atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às 
marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e 
denominações comercias, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros 
direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário 
e artístico. (JUNGMANN apud UNIOESTE) 

A partir disso, inicialmente se compreendeu que o Direito de Propriedade Intelectual 

possuía apenas duas categorias de bens imateriais, os de Direito Autoral e de Propriedade 

Industrial, como já foi referido em tópicos anteriores. Posteriormente, com a evolução das 

discussões, adveio uma terceira categoria, denominada sui generis, a qual, por conseguinte, 

trouxe novos elementos de proteção para a Propriedade Intelectual, o que igualmente pode ser 

conferido na figura 30, a partir da qual essa divisão será explanada. 

  
Figura 30 – Divisões de Propriedade Intelectual 

 
Fonte: UNIOESTE 

 

O Direito Autoral “é o direito que decorre basicamente da autoria de obras 

intelectuais no campo literário, científico e artístico, dos quais são exemplos: desenhos, 



MARINA PEREIRA DANTAS  
62 

 

PIDCC, Aracaju/Se, Ano VIII, Volume 13 nº 01, p.001 a 077 Fev/2019 | www.pidcc.com.br 

pinturas, esculturas, livros, conferências, artigos científicos, matérias jornalísticas, músicas, 

filmes, fotografia, software, entre outros.” (JUNGMANN apud UTFPR), o que pode ser 

verificado na figura de número 31, logo abaixo posta.  

 
Figura 31 – Ramos de proteção do Direito Autoral no Brasil 

 
Fonte: UNIOESTE 

 

Outro ramo do Direito de Propriedade Intelectual é o de Propriedade Industrial, o 

qual se constitui como “um conjunto de direitos e obrigações relacionados a bens intelectuais, 

objeto de atividade industrial de empresas ou indivíduos. Assegura a seu proprietário (titular 

de direito) a exclusividade de: fabricação, comercialização, importação, uso, venda e cessão.” 

(JUNGMANN apud UTFPR). Sendo subdividido consoante as figuras 32 e 33.  
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Figura 32 – Ramos de proteção de Propriedade Industrial no Brasil 

 
Fonte: UNIOESTE 

 

Além dessa dicotomia, temos a subdivisão em: marca, patente, desenho industrial, 

indicação geográfica, segredo industrial e repressão à concorrência desleal. Ou seja, bens 

característicos ou provenientes da atividade industrial, vide a figura 33.  

 
Figura 33 – Outros ramos da Propriedade Industrial no Brasil 

 
Fonte: UTFPR 

 

Afora isso, com o desenrolar da tecnologia e da ciência, e como resultado dos mais 

diversos estudos e discussões acerca do direito de Propriedade Intelectual e seus atributos, 

surge a necessidade de se considerar novos bens, que não se enquadraram em uma categoria 

específica já preestabelecida, de tal modo que essas figuras jurídicas intermediárias entre a 
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Propriedade Industrial e o Direito Autoral, são denominadas “híbridos jurídicos” 

(UNICENTRO). 

 
Figura 34 – Sub-ramos da proteção sui generis da propriedade Intelectual no Brasil 

 
Fonte: UTFPR 
 

Desse modo, criou-se o ramo da proteção sui generis, o qual envolve topografia de 

circuito integrado, as variedades de plantas nominadas de cultivares, os conhecimentos 

tradicionais e o acesso ao patrimônio genético. Tais sub-ramos possuem legislação própria, 

com prazos específicos de validade máxima determinados pelo órgão competente (UTFPR), 

considerando a figura 34 acima posta. 
 

6.1 Topografia de circuito integrado como proteção sui generis 

 

Tal sub-ramo é composto por:  

[...] uma série de imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer 
meio ou forma, que represente a configuração tridimensional das camadas que 
compõem um circuito integrado e na qual cada imagem represente, no todo ou em 
parte, a disposição geométrica ou arranjos da superfície do circuito integrado em 
qualquer estágio de sua concepção ou manufatura. A vigência da proteção do 
registro da topografia dos circuitos integrados é de dez anos, igual ao desenho 
industrial. (IFNMG, 2016) 

Desta forma, tais circuitos integrados podem ser conhecidos como chips. Sua proteção 

poderá ser concedida a brasileiros e estrangeiros que tenham domicílios no país, por um prazo 
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de dez anos da data do depósito ou da primeira exploração, havendo, ainda, a possibilidade de 

manter-se em sigilo por prazo de seis meses da data do depósito. O pedido deverá ser 

encaminhado ao Instituto Nacional da Proteção Industrial (INPI). 

Quanto à aplicabilidade da topografia, pontua-se que ela deva ser “original, resultando 

do seu criador ou criadores e que não seja comum ou vulgar para técnicos, especialistas ou 

fabricantes de circuitos integrados, no momento de sua criação”. É admitida quando resultar 

“da combinação de elementos e interconexões comuns, ou que incorpore, com a devida 

autorização, a topografia de terceiros, desde que o resultado seja original”, não sendo 

conferida “aos conceitos, processos, sistemas ou técnicas nas quais a topografia se baseie ou a 

qualquer informação armazenada pelo emprego da referida proteção” (UTFPR). 

Observa-se tais elementos, resumidamente postos, e característicos, na figura de 

número 35, posta abaixo. 
Figura 35 – Resumo da proteção da topografia de circuito integrado 

 
Fonte: UTFPR 

 

6.2 Cultivares como proteção sui generis 

 

De acordo com o dispositivo legal de n° 9.456 de 1997, cultivares são definidos no 

IV do art. 3° como se pode verificar: 

Art. 3º Considera-se, para os efeitos desta Lei: 

(...) 
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IV – cultivar: a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja 
claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de 
descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos 
descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo 
complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível 
ao público, bem como a linhagem componente de híbridos; 

Destarte, cultivar nada mais é que uma variedade de vegetal melhorada ou 

modificada por ação humana, passando a adquirir características distintas da planta originária 

ou base.  

Além disso, ainda segundo a UTFPR, elas alcançam essa classificação de acordo 

com algumas especificidades observadas a partir das variações dos vegetais, dessa forma, 

estes vegetais são classificados como: homogêneos (desde que as plantas da variação sejam 

todas iguais ou muito semelhantes, tolerando variações padrões dentro da reprodução); 

estáveis (se, após as reproduções, as plantas não alterem características relevantes); novos 

(desde que não tenham sido explorados comercialmente no Brasil por um prazo de um ano e, 

no exterior, por um período de quatro anos); distintos (desde que sejam diferentes de qualquer 

outra variedade cuja existência seja reconhecida e que receba a denominação adequada).  

Para além do conceito de cultivar, a conhecida como Lei de Proteção de Cultivares 

trata de outras denominações no art. 3°, a exemplo de cultivar homogêneo, cultivar estável, 

melhorista, descritor, margem mínima, entre outros.  

No que se refere à proteção de cultivares propriamente ditos, o art. 4°, caput e §1° da 

Lei n° 9.456/97 dispõem acerca das novas cultivares, das cultivares essencialmente derivadas 

e das que não sejam iguais às anteriores e já tenham sido oferecidas à venda, respeitando os 

requisitos dos incisos I a IV do mesmo parágrafo.  

Art. 4º É passível de proteção a nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada, 
de qualquer gênero ou espécie vegetal. 

§ 1º São também passíveis de proteção as cultivares não enquadráveis no disposto 
no caput e que já tenham sido oferecidas à venda até a data do pedido, obedecidas as 
seguintes condições cumulativas: 

I - que o pedido de proteção seja apresentado até doze meses após cumprido o 
disposto no § 2º deste artigo, para cada espécie ou cultivar; 

II - que a primeira comercialização da cultivar haja ocorrido há, no máximo, dez 
anos da data do pedido de proteção; 

III - a proteção produzirá efeitos tão somente para fins de utilização da cultivar para 
obtenção de cultivares essencialmente derivadas; 

IV - a proteção será concedida pelo período remanescente aos prazos previstos no 
art. 11, considerada, para tanto, a data da primeira comercialização. 
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A proteção tem como finalidade o desenvolvimento de novas variedades de plantas, 

visando ao benefício da sociedade e assegurando ao seu titular, nos artigos 8° e 9° da Lei de 

Proteção de Cultivares o direito à reprodução ou multiplicação da planta para fins comerciais.  

Art. 8º A proteção da cultivar recairá sobre o material de reprodução ou de 
multiplicação vegetativa da planta inteira. 

Art. 9º A proteção assegura a seu titular o direito à reprodução comercial no 
território brasileiro, ficando vedados a terceiros, durante o prazo de proteção, a 
produção com fins comerciais, o oferecimento à venda ou a comercialização, do 
material de propagação da cultivar, sem sua autorização. 

Ainda nesse sentido, percebe-se que a proteção ao titular do direito de reprodução da 

cultivar é assegurado. 

A proteção assegura ao seu titular o direito à reprodução comercial no território 
brasileiro, ficando vedadas a terceiros, sem a autorização do melhorista, a produção 
com fins comerciais, a comercialização do material de multiplicação ou reprodução 
(semente ou parte da planta) durante o prazo de proteção. Ao conceder autorização, 
o melhorista pode requerer o pagamento de royalties, que estarão embutidos na 
composição de preço das sementes a serem adquiridas pelos agricultores. (UTFPR) 

Os órgãos responsáveis por regulamentar e controlar o cadastro são vinculados ao 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), sendo a concessão formalizada 

pelo Certificado de Proteção de Cultivar, de responsabilidade do Serviço Nacional de 

Proteção de Cultivares (SNPC), conforme dispõe o art. 45 da Lei de Proteção de Cultivares, 

mediante o pagamento de taxas e anuidade. 

Com relação ao tempo de duração ou prazo da proteção da cultivar ao titular, o art. 

11 da Lei n° 9.456/97 traz 15 anos como regra geral e 18 anos para as videiras, as árvores 

frutíferas, as árvores florestais, as árvores ornamentais, incluindo o porta-enxerto de cada. 

Tais elementos essenciais que distinguem os cultivares podem ser atestados na figura 

36, logo abaixo. 
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Figura 36 – Resumo da proteção de cultivares 

 
Fonte: UTFPR 

 

6.2.1 Equivalência de registro dos Ferros para com os Cultivares 

 

Um fator relevante a ser observado é a proximidade de regulamentação da genética 

dos cultivares com a genética animal, uma vez que ambas ficam sujeitas à seara do MAPA, 

tendo como base o art. 87 da Constituição Federal de 1988. A primeira, atrelada ao SNPC sob 

a égide da Lei n° 9.456/97, enquanto a segunda (proteção à genética animal), fica atrelada por 

meio de associações devidamente regulamentadas e cadastradas no Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, regidos pela Lei n° 4.716 de 1965 e pelo Decreto n° 8.236 de 

2014. 

Os artigos que versam sobre as associações privadas responsáveis por cadastrar ou 

registrar o material genético dos animais são o art. 2° da Lei n° 4.716/65 e os artigos 1°, 2° e 

5° do Decreto n° 8.236/14, perquirindo pelo necessário registro e fiscalização delas ao 

MAPA.  

Evidencia-se que o MAPA regulamenta, fiscaliza e emite outros tipos de certidões, 

exemplificando com a certificação zootécnica para importação de ruminantes, controle 

leiteiro, importação de animal vivo e material genético, programas de melhoramentos 

genéticos, provas zootécnicas, controle dos animais de corte, entre outros.  
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Ocorre que, as associações têm como responsabilidade a certificação genética da 

categoria dos animais abarcados por elas de forma exclusiva em todo o território nacional, 

vide o art. 2° caput e seu §2°, da Lei n° 4.716/65. E, para tanto, segue um padrão de ferra 

anteriormente mencionado, no qual cada proprietário terá registrada sua criação junto às 

associações correspondentes às raças que crie. 

Haja vista a Lei n° 4.716/65 e o Decreto n° 8.236/14 regularem a criação e fiscalização 

das associações, sendo essas responsáveis por determinar as normas a serem seguidas pelos 

associados, ficam elas, ainda, sujeitas ao MAPA. Por sua vez, as associações de criadores de 

animais regulamentam a marcação de cada criador assentado à mesma, de tal modo a conferir 

legitimidade à genealogia de cada raça a que prestem a devida proteção.  

No registro perpetrado pelas associações, segue-se o exemplo da Associação Brasileira 

de Criadores de Zebu (ABCZ), adjunta ao MAPA sob o n° 6, a qual pauta-se pelo uso do 

Sistema Único de Identificação (SUI), determinando os locais de se marcar os animais e suas 

peculiaridades.  

Para tanto, cada criador terá registrada uma série alfabética a sua escolha, 

identificando o seu rebanho, adquirindo assim, seu assento determinado e catalogado nas 

associações, para posteriormente registrar seus animais. Ademais, cada associação terá a sua 

própria marca, denominada de “caranguejo”, a ser ferrada apenas por um técnico da 

organização, auferindo legitimidade ao registro.  

Somado à série alfabética, tem-se o número do registro e o caranguejo da associação 

na perna direita de cada animal, e acresce-se a logomarca da associação na face esquerda da 

cara do bicho. Tal série alfanumérica identifica a rês de forma individual, cadastrando assim o 

seu registro na associação, o qual corresponderá ao criador com a série alfabética, de modo a 

impedir duplicação de registro ou falsificação.  

A prática referida é realizada em concordância às figuras 37 e 38. 

 
Figura 37 e 38 – Marcação seguindo o Sistema Único de Identificação e Caranguejo da ABCZ 

  



MARINA PEREIRA DANTAS  
70 

 

PIDCC, Aracaju/Se, Ano VIII, Volume 13 nº 01, p.001 a 077 Fev/2019 | www.pidcc.com.br 

Fotos de Manuel Vilar 
 

Afora a marcação formal, há criadores que reproduzem ainda seus ferros ou marcas 

que identifiquem seu rebanho, empregando-a na outra face da cara do animal, para dar 

continuidade à tradição familiar, vide a figura 39.  

Isso posto, depreende-se por certa expectativa de direito e legitimidade da marca 

familiar-costumeira do ferro caldo, quando por meio da proteção da genética de vegetais e 

animais contíguo ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e às associações por 

ele regulamentadas, percebe-se que a marca familiar, mesmo que por discricionariedade do 

criador, permanece na prática e no couro das reses. 

 
Figura 39 – Marcação do criador 

 
Foto de Manuel Vilar 

 

6.3 Conhecimentos tradicionais como proteção sui generis 

 

Em conformidade ao conceito exarado para conhecimentos tradicionais, tem-se:  

Os conhecimentos tradicionais envolvem saberes empíricos, práticas, crenças e 
costumes passados de pais para filhos nas comunidades indígenas ou em 
comunidades de certos locais (por exemplo, os ribeirinhos), quanto ao uso de 
vegetais, microrganismos ou animais que são fontes de informações genéticas. Por 
isso, seu acesso é controlado no território nacional para evitar usos indevidos em 
pesquisa e desenvolvimento de novos produtos por meio de bioprospecção visando à 
aplicação industrial e aproveitamento comercial. (UTFPR) 

Além desse conceito, tem-se a estipulação dos conhecimentos tradicionais como 

todas as formas de expressões, práticas, costumes, crenças e conhecimentos 
produzidos ao longo dos anos, passados de geração em geração, por determinada 
comunidade. São formas de desenho, celebrações, rituais e métodos para produção 
de alimentos, pratos e medicamentos a partir de recursos naturais. (IFNMG) 
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Assim sendo, a congruência entre as concepções está na prática de longos anos de 

conhecimentos, práticas, crenças repetidas de forma tradicional dentro de uma comunidade, 

visando resguardar esses sistemas de uma apropriação indevida para locupletar-se de fins 

econômicos, posto que o avanço da tecnologia ou da ciência, como um todo, é proveniente, 

parte das vezes, do aperfeiçoamento dessas sapiências.  

Com as discussões acerca da necessidade de proteger tais saberes pelo direito de 

Propriedade Intelectual e realizar uma repartição equitativa dos benefícios oriundos da 

utilização comercial dos seus conhecimentos (IFNMG), vem-se ampliando o reconhecimento 

e a proteção dessa seara do saber. Para tanto, “no Brasil existe o Decreto nº 4.946, de 2003, 

que regulamenta o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado” 

(UTFPR). 

Diante do exposto, infere-se que os ferros de marcar gado também podem ser 

abrangidos por essa proteção do direito de Propriedade Intelectual, a julgar pela tradição na 

marcação do gado já mencionada, enquadrando-se nessa classificação.  

 

6.4 Autônomos ou independentes como proteção sui generis 

 

Perante toda a matéria ora discutida, sugere-se uma nova categoria de proteção de 

direitos de Propriedade Intelectual, no ramo sui generis, a qual abarcaria todos os direitos 

imateriais ou híbridos jurídicos, curiosamente, até mesmo dos híbridos iniciais originários 

dessa categoria, sui generis.  

Tal classificação deverá abarcar todos os direitos considerados sui generis que não se 

encaixem nas divisões anteriores e que coincidam com mais de uma classificação.  

Portanto, as marcas de ferrar gado inaugurariam essa categoria, por conseguir ser 

objeto ou bem capaz de sintetizar elementos de marcas: identificação e diferenciação de 

produtos, serviços, mercadorias, animais, famílias, comunidade e pessoas; gráficos de design; 

símbolo familiar; sentimentos; inspiração artística, entre outros. Incapazes de classificarem 

unicamente em um dos ramos, sem perder parte do complexo representativo que lhe é 

intrínseco.  

 

7 METODOLOGIA 
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Nota-se que a presente pesquisa tem natureza teórica, pois visa apresentar os conceitos 

de marca, semiótica, brand, ferros, bem como associá-los à teoria dos objetos de Nader, para 

assim sugerir a ampliação do conceito de marca, de forma extensiva ou para além do 

dispositivo legal, auxiliando no entendimento do valor dos ferros como marcas e das marcas 

como elementos capazes de comunicar sentimentos e serem alvo de consumo por si, atrelados 

ao conceito de marcas flutuantes, de tal modo propor a criação de uma nova classificação 

dentro da categoria sui generis de Propriedade Intelectual, capaz de proteger esses elementos 

que não se encaixam em uma única seara da matéria referida. 

Desse modo, a abordagem de seus dados é qualitativa, pois apresenta informações 

sobre riquezas imateriais, que, no caso em comento, expressam-se a partir de toda a história 

existente por trás dos ferros e das marcas, os quais são indissociáveis, tanto do ponto de vista 

do seu valor monetário, quanto das pessoas ou empresas que os criaram.  

Para tanto, tal estudo foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica, feita a partir 

da triagem e leitura de livros, artigos, trabalhos de conclusão de curso, teses de doutorado e 

mestrado, sítios relacionados à temática; sendo ainda apresentados exemplos práticos acerca 

do que se expôs, com ilustrações reais. 

Por fim, a presente pesquisa possui um objetivo exploratório, pois, embora aborde os 

temas já diversas vezes explorados na literatura, também os associa de modo singular, e, ao 

fazer isso, apresenta de forma distinta a relação entre eles, perquirindo em uma nova 

interpretação sobre os assuntos abordados. 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nota-se que a discussão acerca das marcas é antiga, embora seu estudo não o seja 

igualmente longínquo. Tanto é que o seu conceito legal ainda está interligado à questão 

meramente da propriedade, identificação e diferenciação, conforme versa o art. 123 da Lei 

Marcária brasileira, n° 9.279/96. Sendo apenas por volta do século XX, em meados de 1950, 

que se começa a repensar seu conceito, emprego e sua capacidade comunicativa, sígnica e 

metafísica, alcançando patamar de representatividade de valores, sentimentos, capazes de 

supervalorizar a marca, tornando-a um item autônomo. 

É nesse cenário de ampliação do conceito e da funcionalidade da marca que ela se 

torna um elemento monetário das empresas, capitalizado e integrante de todo o corpo de ativo 

financeiro que capta renda, renome e visibilidade para os produtos ou serviços, originando, 

assim, certas inquietações ou mesmo olhares para o potencial do signo – marca – e 
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despendendo tempo para esse componente como objeto de estudo e de aproximação entre a 

política da empresa, a mensagem a ser lançada ao público alvo. 

Nessa concepção usam-se elementos da Semiótica e da Linguística na tentativa de 

ultrapassar a barreira da racionalidade humana, buscando tanto quanto possível alinhar ou 

mesmo diminuir as arestas dos conceitos de identidade, comunicação e imagem da marca, 

haja vista que a imagem é um componente variável de acordo com a intelecção mental de 

cada indivíduo sobre um signo, de acordo com todo o conhecimento e experiências pessoais 

adquiridas ao longo da sua vivência.  

Essa acepção, ao utilizar a Semiótica como forma de congruência de interpretações da 

mensagem pretendida pela empresa, apoia-se na Linguística saussuriana como meio mais 

adequado a corresponder tal discurso, bem como Denis Barbosa faz alusão, já que as marcas, 

hodiernamente, conseguem integrar a si o conceito de referente e de significante.  

Isso pode ser observado quando a marca passa a influenciar na atividade consumerista, 

em que se leva algum produto e se utiliza algum serviço não só pelo objeto consumido, mas, 

muitas vezes, ainda mais pela marca e, consequentemente, pelo conceito que ela passa. Tudo 

isso culmina com o conceito de marcas flutuantes e que valem mais para a empresa do que 

propriamente os objetos tangíveis.  

É nesse aspecto que os ferros de marcar gado se imiscuem, a julgar por toda a 

representatividade alcançada dentro das relações entre os criadores de animais, em que, além 

de indicarem propriedade, também comunicam: o pertencimento a um local, a uma família; a 

atividade laborativa; a produção e inspiração artística; o saudosismo das raízes; o orgulho da 

descendência; a criação de todo um sistema simbólico respeitado e reconhecido dentro de uma 

cultura; não se encaixando em apenas uma única categoria ou classificação das matérias de 

Propriedade Intelectual que hoje existem.  

Portanto, tais marcas mostram-se como signos simbólicos de uma cultura e de toda 

uma gama sentimental, tornando-se objetos culturais e metafísicos de uma sociedade, os quais 

não deveriam ficar esquecidos pelo Direito Marcário por questão meramente restritiva-legal, e 

sim assegurados por ele. 

Ressalta-se a dinamicidade do Direito já pontuada pelo devenir da teoria dos objetos, 

quando a composição do universo, em seus objetos, não se faz de forma estática, além do fato 

de o Direito estar para regular as relações sociais.  

Desse modo, sugere-se uma extensão do conceito legal de marca, para além do posto; 

haja vista a reconfiguração do emprego da marca e seu devido reconhecimento e estudo como 
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signo, capaz de comunicar não só propriedade e diferenciação, mas sim, valores e 

sentimentos, bem como apresentar-se tal qual um ativo financeiro intangível, mas um objeto 

em si. Perquirindo por um acréscimo nas classificações e divisões do instituto Propriedade 

Intelectual na proteção sui generis, a fim de resguardar tais elementos e protege-los em toda a 

sua integralidade. 
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