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Resumo:  
A origem de novos instrumentos de tecnologia se pôs como um enorme desafio a ser encarado 
pelos meios de comunicação. O fácil e rápido acesso à amplitude de conteúdos proporcionada 
aos usuários pelo ambiente virtual, permitindo o alcance e o armazenamento de um número 
bastante extenso de todo e qualquer tipo de obra ou criação, vem rebelando as possibilidades 
de reprodução das obras protegidas por direitos autorais, e deste modo, gerando inquietação no 
campo jurídico. O presente estudo cuida da natureza jurídica do direito de autor de músicas no 
Brasil. Analisa-se o mercado de música não vendida e os efeitos da tecnologia na sua 
distribuição. Propõe-se a rediscussão da Lei nº 9.610/1998 que trata da matéria. Utilizou-se o 
método de pesquisa dedutivo, em pesquisa teórica e qualitativa, com emprego de material 
bibliográfico e documental legal. O constante desenvolvimento dos meios de comunicação 
deixa evidente o grau de importância que os meios modernos de interação efetuam sobre a 
convivência entre os indivíduos e os impactos econômicos. 
 
Palavras-chave: Direitos do autor. Música. Tecnologia. 
 

                

AUTHOR'S RIGHTS, MUSIC AND TECHNOLOGY: LEGAL REFLECTION ON 

YOUR RECONCILIATION 

 

Abstract:  
The origin of new technology tools began as a challenge to be faced by the media. The quick 
and easy access to the breadth of content offered to users through the virtual environment, 
allowing the scope and storage of a very large number of any type of work or creation, is 
rebelling playback possibilities of works protected by copyright, and thus generating unrest in 
the legal field. This study takes care of the legal nature of copyright music in Brazil. It analyzes 
the music market not sold and the effects of technology in its distribution. It is proposed to re-
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discussion of Law No. 9,610 / 1998 dealing with the matter. We used the method of deductive 
research in theoretical and qualitative research, with the use of library materials and legal 
documents. The constant development of the media makes clear the degree of importance that 
modern means of interaction perform on the coexistence of individuals and economic impacts. 
 
Keywords: Author's rights. Music. Technology.  
 

DERECHOS DEL AUTOR, MÚSICA Y TECNOLOGÍA: REFLEXIÓN JURÍDICA 

SOBRE SU CONCILIACIÓN 

 

Resumén: 
El origen de nuevos instrumentos de tecnología se ha planteado como un enorme desafío a ser 
encarado por los medios de comunicación. El fácil y rápido acceso a la amplitud de contenidos 
proporcionada a los usuarios por el entorno virtual, permitiendo el alcance y el almacenamiento 
de un número bastante extenso de todo y cualquier tipo de obra o creación, viene rebelando las 
posibilidades de reproducción de las obras protegidas por derechos de autor, y de este modo, 
generando inquietud en el campo jurídico. El presente estudio se ocupa de la naturaleza jurídica 
del derecho de autor de canciones en Brasil. Se analiza el mercado de música no vendida y los 
efectos de la tecnología en su distribución. Se propone la rediscusión de la Ley nº 9.610 / 1998 
que trata de la materia. Se utilizó el método de investigación deductivo, en investigación teórica 
y cualitativa, con empleo de material bibliográfico y documental legal. El constante desarrollo 
de los medios de comunicación deja evidente el grado de importancia que los medios modernos 
de interacción efectúan sobre la convivencia entre los individuos y los impactos económicos. 
 
Palabras clave: Derechos del autor. Música. Tecnología.  
 
 
INTRODUÇÃO 

 

A origem de novos instrumentos de tecnologia se pôs como um enorme desafio a ser 

encarado pelos meios de comunicação. O fácil e rápido acesso à amplitude de conteúdos 

proporcionada aos usuários pelo ambiente virtual, permitindo o alcance e o armazenamento de 

um número bastante extenso de todo e qualquer tipo de obra ou criação, vem rebelando as 

possibilidades de reprodução das obras protegidas por direitos autorais, e deste modo, gerando 

inquietação no campo jurídico.  

Neste estudo se busca analisar os conflitos de interesses no Direito Autoral no 

concernente à esfera musical na atualidade, observando a Lei nº 9.610/1998, pertencente ao 

ordenamento jurídico brasileiro, bem como irrefreável desenvolvimento tecnológico, 

sobretudo, da internet. 

Averigua-se a natureza jurídica do Direito Autoral, considerando os direitos morais e 

patrimoniais. Demonstra-se a realidade sobre o comércio musical no Brasil,  e revela-se os 
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problemas para a resolução de litígios e proteção dos direitos do autor que, devido ao rápido 

avanço dos meios virtuais de distribuição, tornaram a Lei de Direitos Autorais falha e omissa 

ao se tratar dos fatos atuais.  

 

 

1 NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS DO AUTOR DE MÚSICAS 
 

O Direito Autoral encontra-se regulado pela Lei n° 9.610 de 1998, e busca garantir ao 

autor o direito sobre suas obras e criações. Ao criador reserva o direito personalíssimo e 

exclusivo de reprodução ou publicação, ou mesmo licenciar ou ceder seu conteúdo.  

Moraes (2004, p.38) expõe a relevância dos direitos do autor:  

O Direito Autoral é do autor e para o autor, que é o horizonte em relação 
ao qual tudo deve ser pensado. Assim como “o sábado foi feito para o 
homem e não o homem para o sábado”, o Direito Autoral existe em 
função do autor, e não o contrário. 

 
Numa perspectiva dualista, aqui adotada, divide-se  em direito moral e direito 

patrimonial. O primeiro  é responsável por garantir a autoria da obra intelectual ao criador, 

direito este personalíssimo, inalienável e irrenunciável. Assegura-se que o autor terá direito de 

reconhecer a obra como sua e preservá-la da maneira que esta fora originalmente criada ou até 

mesmo modificá-la antes ou depois de publicada (KISCHELEWSKI, 2014). 

Em relação ao direito patrimonial, associado ao proveito econômico que a obra pode 

trazer ao autor, atribui o direito exclusivo de usar, fruir e dispor de sua criação. Com isto, pode 

o autor permitir que terceiros reproduzam e usem de sua obra, seja de maneira total ou parcial, 

para sempre ou por tempo determinado; escolher o local e se haverá custo para tal reprodução; 

e ainda, receber o valor de no mínimo 5% sobre o aumento do preço da revenda (MENEZES, 

2007). Assegura-se a viabilidade legal da exploração econômica da obra por parte do autor, 

obtendo por meio dela seu proveito pecuniário. 

Quando a criação possuir apenas um criador, após seu falecimento, o direito 

patrimonial se desloca aos seus herdeiros, perdurando por setenta anos, a serem contados a 

partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente ao seu óbito. Nas obras em que houver co-autoria 

e em sendo indivisíveis, o prazo se inicia a partir da morte do último co-autor. 

Ainda em relação aos direitos morais e patrimoniais, Duarte e Pereira (2009, p. 10) 

esclarecem: 
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O direito de autor tem por objetivo assegurar ao criador uma participação 
financeira e outra moral, no que diz respeito ao uso da obra que criou (isso, 
quando não se tratar de uma autorização gratuita). Vale salientar que as obras 
é que são protegidas e não os autores. Portanto, é desta forma que eles se 
tornam favorecidos dessa proteção. Para tanto, o surgimento do direito de 
autor se deu com a criação da obra intelectual, dado que não se pode falar de 
direito de autor sem a existência de uma obra. O direito de autor protege as 
formas de expressão das ideias e não as ideias, propriamente ditas. É 
necessário que elas tomem um corpo físico, expresso mediante um livro, um 
desenho, um filme ou etc.  
 

No direito autoral, também se regula os direitos de artistas que venham a interpretar 

ou executar as obras, as quais podem ser, por exemplo, músicos, dançarinos, atores, cantores, 

entre outros; que são designados como direitos conexos aos de autor, conforme estipulado no 

artigo 1º da Lei n° 9.610/1998. (BRASIL, 2016). 

O direito autoral, conforme Silva Junior (2006), vem sendo considerado como sui 

generis, especial e peculiar, evoluindo dos direitos de personalidade individuais, expressão 

clara de sua pisque. 

Para Carlos Alberto Bittar (2008, p.20), os direitos autorais: 

[s]ão direitos de cunho intelectual, que realizam a defesa dos vínculos, tanto 
pessoais, quanto patrimoniais do autor, com sua obra, de índole própria, ou 
sui generis, a justificar a regência específica que recebem nos ordenamentos 
jurídicos do mundo atual.  

 

A música é uma das mais antigas e mais populares entre as artes, está presente em 

diferentes ramos comerciais e civis, que fazem uso desta buscando maior conforto aos seus 

clientes, bem como atraí-los, entre outras diversas aplicações, integrando forma de expressão 

artística que constitui o patrimônio cultural de toda a população (DIAS, 2000). A música é 

instrumento de linguagem, de expressão e comunicação. Guerreiros Junior (2005, p. 03) 

apresenta: 

A música é parte integrante da vida do homem e até dos animais e das plantas. 
O apelo musical estimula e comove. Em quase todos os momentos 
significativos da história humana, em reuniões tribais ou familiares, e mais 
tarde em encontros políticos, militares ou religiosos a música tem servido 
como agente catalisador de emoções e iniciativas. Com música se faz a guerra 
e se decreta a paz, coroam-se monarcas, depõem-se tiranos, evocam-se 
prazeres e martírios. Uma simples melodia traz a tona os mais recônditos 
sentimentos, resgata imagens perdidas, une e afasta pessoas, forma 
ideologias, celebra conquistas, homenageia os mortos e entretém a sociedade. 
É uma arte abstrata, mas influi de forma irresistível em todos os corações e 
mentes. É a companheira inseparável do homem, malgrado e desdenhosa 
sentença de Napoleão que a classificou como o mais tolerável dos ruídos.  
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Compreende-se por obra ou composição musical todo gênero de combinações de sons, 

ora composições, as quais englobam tanto melodia, quanto melodia e letra em justaposição, que 

possa ser executada ou interpretada por instrumentos musicais ou pela voz humana e, assim, 

caracterizada como obra artística protegida pela Lei de Direitos Autorais (COSTA, 1998). Rege 

o artigo 7º, em seu inciso V, da Lei nº 9.610/98 (BRASIL, 2016): 

Art. 7º. São obras intelectuais protegidas as criações de espírito, expressas 
por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, 
conhecido ou que se invente no futuro, tais como:  
[...] 
 V – as composições musicais, tenham ou não letra. 

 
Para que se reconheça uma composição musical, faz-se necessária a presença de 

melodia, harmonia e ritmo (BENNET, 1986). Para Chaves (1987), melodia é o envio de quantia 

indeterminada de sons sucessivamente, sons esses que se encaixam um após o outros. Harmonia 

é decorrente do envio simultâneo de várias melodias. Já o ritmo é a relação decorrente entre o 

espaço de tempo de cada som de uma melodia. Assim, a obra constituída apenas por harmonia, 

melodia e ritmo, considera-se música; enquanto que, quando existirem todos estes elementos, 

acrescidos de título e letra, designa-se como obra lítero-musical; e, quando fixada em suporte, 

recebe o nome de fonograma. Independentemente da discriminação, toda e qualquer tipo de 

música recebe proteção da lei brasileira. 

 
 
2 O MERCADO DA MÚSICA NÃO VENDIDA E A TECNOLOGIA 

 

A cada cd vendido, parte deste valor implica direitos autorais aos músicos e intérpretes. 

A cada faixa vendida em lojas online, serviços iTunes ou GooglePlay, por exemplo, também 

são devidos direitos autorais aos músicos e intérpretes. Nesses casos, é relativamente simples 

quantificar a venda e calcular os royalties dos detentores dos direitos autorais. 

Entretanto, quanto se passa à publicação em rádios FM e eventos a complexidade de 

verificação e a necessidade de fiscalização aumentam consideravelmente. 

Cabe ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) arrecadar e 

distribuir valores, referentes às execuções públicas de obras musicais. 

Para que se faça possível o recebimento dos direitos autorais de execução pública aos 

titulares e artistas, é indispensável que o artista se encontre associado a uma das associações 
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que integram o ECAD, hoje no total de nove. O titular tem o dever de registrar seu repertório 

junto a sua respectiva associação e mantê-lo atualizado; a obra musical deve ser executada de 

modo público; deve haver o pagamento da remuneração autoral por estabelecimentos, rádios 

ou shows que executarem as músicas e, por fim, a execução pública da obra musical deve ser 

captada pelo ECAD ou informada no roteiro musical (ECAD, 2016a).  

A distribuição de valores é feita conforme regulamento próprio de arrecadação que 

divide em classes o grau de importância da música conforme o local ou a finalidade de uso, 

sendo indispensável, necessária ou secundária, bem como a frequência deste uso, em eventual 

ou permanente, e se é apresentada ao vivo ou de maneira mecânica, com ou sem dança (ECAD, 

2016b). Observa-se o alcance de relevância da execução de música para a atividade; o tipo de 

atividade do usuário; a forma de utilização da obra (mecânica ou ao vivo); uma quantia 

percentual sobre a receita bruta nos casos de venda de ingressos, pagamento de couvert ou outro 

tipo de coleta de valores como permissão para se possa entrar no estabelecimento; entre outros. 

Na sequência, define-se quantia autoral a ser paga pelo usuário (ECAD, 2016b). Conforme o 

entendimento do ECAD (2016b), é considerado usuário de música: 

Usuários de música são pessoas físicas ou jurídicas, que utilizam música 
publicamente, sendo eles: Promotores de eventos e audições públicas (shows 
em geral, circo etc), cinemas e similares, emissoras de radiodifusão (rádios e 
televisões de sinal aberto), emissoras de televisão por assinatura, boates, 
clubes, lojas comerciais, micaretas, trios, desfiles de escola de samba, 
estabelecimentos industriais, hotéis e motéis, supermercados, restaurantes, 
bares, botequins, shoppings centers, aeronaves, navios, trens, ônibus, salões 
de beleza, escritórios, consultórios e clínicas, pessoas físicas ou jurídicas que 
disponibilizem músicas na internet, academias de ginástica, empresas 
prestadoras de serviço de espera telefônica. 

 

Como se depreende, o universo é bem amplo. Em geral, cerca de 76% dos valores vão 

para os músicos, 7% para as associações e o restante para administração do ECAD (ECAD, 

2016a). 

Dos valores que vão aos músicos, segundo o ECAD (2016a), há uma distribuição 

percentual por decisão na assembleia geral do órgão: 

Do montante a ser distribuído, 2/3 são direcionados aos compositores, 
adaptadores, versionistas e editoras, que são os titulares de direitos de autor, 
e 1/3 para os intérpretes, produtores fonográficos/gravadoras e músicos 
executantes, classificados como titulares de direitos conexos. O valor total 
correspondente ao conexo será rateado, cabendo 41,70% para intérpretes, 
41,70% para os produtores fonográficos/gravadoras e 16,60% para os 
músicos executantes. Vale ressaltar que é de responsabilidade do produtor 
fonográfico informar à sua associação, no momento do cadastro do 
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fonograma, se houve ou não participação de músico executante na gravação. 
 

Apresenta-se na tabela abaixo, os valores arrecadados e distribuídos no período de 

2010 a 2014: 

Tabela 1: Resultados de arrecadação ECAD 

Ano Valor Arrecadado Valor Distribuído 

2010 R$ 432.953.853,00 R$ 346.465.496,88 

2011 R$ 540.526.597,00 R$ 411.775.388,13 

2012 R$ 624.638.884,00 R$ 470.226.912,50 

2013 R$ 1.190.083.620,00 R$ 804.194.836,76 

2014 R$ 1.219.931.315,00 R$ 902.906.548,67 
 

Fonte: elaboração a partir de dados do ECAD 

 

Na área da música, a tecnologia apresentou várias soluções, que hoje, talvez, sejam o 

desafio da indústria fonográfica. Partindo-se do vinil, perpassando pelo cd, encontra-se hoje a 

música na mídia sem suporte. Compram-se faixas em lojas online. Escutam-se músicas na 

nuvem, no etéreo, no não-físico. A internet ampliou o acesso e dificultou a fiscalização. 

Do ponto de vista legal,  no que concerne à reprodução e à distribuição da obra, pouco 

importa o meio usado. Conforme a lei de direitos autorais (BRASIL, 2016): 

Art. 5º. Para os efeitos desta Lei, considera-se:  
[...] 
VI - Reprodução - a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, 
artística ou científica ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, 
incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário por meios 
eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido.  
[...] 
IV - Distribuição - a colocação à disposição do público do original ou cópia 
de obras literárias, artísticas ou científica, interpretações ou execuções fixadas 
e fonogramas, mediante à venda, locação ou qualquer outra forma de 
transferência de propriedade ou posse. 

 

No meio digital, é possível que a música seja distribuída ou reproduzida por  

simulcasting e do streaming. Segundo Jalil (2004), “simulcasting é a transmissão simultânea 

inalterada de emissões de rádio e televisão aberta, ou via cabo, através da Internet”, isto é, a 

emissora transmite sua programação tradicional em dois serviços ao mesmo tempo, seja ele 
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televisivo ou via rádio, juntamente com a rede. No tocante ao streaming, este é o termo em 

inglês empregado para designar a disponibilização de músicas via internet, onde é possível 

montar sua própria sequência musical sem armazená-la na memória do computador, permitindo 

que o usuário reproduza conteúdos protegidos por direitos autorais sem violar os mesmos.  Em 

ambas as situações, não há download permanente da música no dispositivo eletrônico. Então, 

no ambiente doméstico ou privativo, dispensa-se a autorização do autor para a execução da 

música, uma vez que se assemelha ao rádio convencional, no qual a emissora se responsabiliza 

pelo pagamento dos direitos autorais. 

Porém, no caso do download no formato MP3 ou equivalente, exige-se a licença prévia 

e expressa dos titulares de direitos autorais, conforme o artigo 29, inciso VII da lei de direitos 

autorais (BRASIL, 2016): 

Art. 29.  Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da 
obra, por quaisquer modalidades, tais como:  
[...] 
VII - a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra 
ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar 
a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar 
previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que 
o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em 
pagamento pelo usuário. 

 

Com efeito, quando um site vende músicas ou CDs via internet, consiste em 

distribuição eletrônica e, por conseguinte, recaem os direitos patrimoniais. Este meio de 

vendagem é utilizado por gravadoras a fim de se restabelecerem mediante os impactos 

provenientes das novas tecnologias. De outro modo, também caracteriza a distribuição 

eletrônica quando o consumidor faz um download da música ou de disco diretamente para seu 

gravador de CD ou para a memória de seu computador, escolhendo quais faixas pretende baixar 

e, desta forma, criar seus próprios CDs ou listas de reprodução, procedimento este de fácil 

acesso após a invenção do formato MP3 (JALIL, 2004). Inclusive, músicos independentes, 

buscando ascensão, distribuem suas produções de maneira gratuita no formato digital (ASSIS, 

2009). 

Também como forma de distribuição, existem as redes de compartilhamento de 

arquivos peer-to-peer (P2P). Sobre o assunto, define Moraes (2012):  

Peer-to-peer (tradução literal do inglês de "par-a-par" ou "entre pares"; 
tradução livre: ponto a ponto; sigla: P2P) consiste num conjunto de 
computadores que comunicam entre si de forma descentralizada, isto é, sem 
a necessidade de um nó ou nós centrais responsáveis por gerir as ligações 
entre eles. Este tipo de rede não assenta por isso na arquitetura tradicional de 
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cliente-servidor em que tipicamente os clientes efetuam pedidos a um 
servidor central e este responde aos pedidos dos clientes. Numa rede P2P 
todos os elementos são conhecidos como nós, que acumulam as funções de 
cliente (efetuando pedidos a outros nós) e de servidor (respondendo a pedidos 
de outros nós). 
 

Surgiram os softwares de compartilhamento Napster, Kazza, Emule  para uso nesse 

sistema (MUNIZ, 2011). Milhares de arquivos torrentes, muitas vezes com coleções completas 

de artistas,  são distribuídos e acessados facilmente, sem qualquer fiscalização.  Tais 

mecanismos não são necessariamente pirataria. A legalidade do arquivo a ser transferido 

depende de quem o distribui, possui ou não tal direito.  

Pontua-se que a expansão desenfreada de tais tecnologias virtuais propiciou o 

armazenamento de dados, bem como a manipulação de informações digitais, desencadeando 

no uso destes meios não só de maneira benéfica e em conformidade com a lei, mas também a 

exploração descarada e indecorosa, tipificada como delito, resultando em violação do direito 

autoral alheio, dentro do ambiente virtual. 

 

 
3 A NECESSIDADE DE REDISCUSSÃO DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS 

 

Diante do cenário de expressivo avanço tecnológico,  verifica-se que a lei de direitos 

autorais apresenta falhas em alguns pontos, que ensejam análises que propõe reformas e outras 

que pretendem substituí-la. 

Os argumentos principais são a considerada lacuna frente à tecnologia e a atuação do 

ECAD. Ambos levam a discussões no âmbito judiciário, trazendo instabilidade ao direito 

autoral. 

Dispõe Varella (2010): 

Quando uma lei deixa de dar conta dos anseios da população por cultura e 
conhecimento. Quando essa mesma lei condena práticas cotidianas e 
legítimas dos cidadãos na busca de seus direitos. Quando uma lei está em 
completo descompasso com a sociedade em que é aplicada. Nesse caso, não 
é a sociedade quem está errada, mas a lei. É o caso da lei 9.610/98, a LDA 
(lei de direito autoral) brasileira. 

 

A lei de direitos autorais não previu a velocidade ou as consequências resultantes da 

escalada digital. A legislação atual remete ao mundo analógico, no qual é imprescindível a 

existência de suporte físico para a obra intelectual. Deste modo, a primeira corrente que será 
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citada defende a necessidade de reforma da lei, para que possa proteger o autor de maneira mais 

efetiva e, ao mesmo tempo, cumprir sua função pública de fornecer meios para a 

democratização da cultura, visto que a lei vigente encontra-se repleta de falhas e insuficiências 

(CARBONI, 2008). As transformações decorrentes da evolução eletrônica afetam o autor em 

seu ponto mais crítico, surgindo assim conflitos entre o direito individual do criador da obra, 

que visa proteger sua criação, e o interesse coletivo, que busca pelo acesso à cultura, bem como 

ao desenvolvimento econômico e tecnológico. 

Como apresentado, no artigo 5°, inciso XXVII da Constituição, garante-se ao autor 

que sua música apenas será utilizada mediante prévio consentimento deste ou do titular da obra. 

E, também na Constituição se garante o direito à cultura e ao lazer. Contrapostos, verifica-se o 

choque de interesses conforme esclarece Cabral (2003, p.73):  

Manter o equilíbrio entre duas situações aparentemente antagônicas é uma 
construção jurídica de porte invejável. De um lado temos a natureza peculiar 
do direito autoral como propriedade específica, única e diferenciada. De outro 
lado temos o direito de acesso livre – que a humanidade se arroga – a essas 
obras. Num sentido geral – e quase utópico – elas deveriam ser colocadas à 
disposição de todos, indistintamente. 

 

Ou seja, de um lado estão os autores que defendem seus direitos pessoais com a 

finalidade de buscar proteção sobre a exploração econômica de sua música, e do outro, os 

consumidores de conteúdo, que visa à liberdade de conhecimento (CARBONI, 2008). 

Também, as normas atuais deixam o autor totalmente vulnerável por não haver 

previsões específicas de como deve ser feito o recolhimento e a distribuição dos direitos 

autorais quanto à execução pública e a venda das obras, além de também não dispor sobre a tão 

necessária fiscalização dos órgãos responsáveis por tais atos (permitindo assim, a livre atuação 

do ECAD) e, assim, fazendo com que o autor não saiba exatamente o que lhe é devido. Na 

avaliação de Abrão (2008, p.36), sobre a Lei 9.610/1998, destaca-se : 

O grande saldo desses dez anos, de fato, ficou por conta do que a lei não disse, 
do que ela não regulou: o interesse público existente nos direitos autorais, o 
acesso da sociedade ao conhecimento, à informação, à cultura daquilo que a 
lei considera protegido, isto é, do que se permite o uso público somente após 
autorização dos titulares. [...] O abuso dos titulares de direitos na fixação dos 
preços e na política de distribuição dos bens culturais protegidos por direitos 
autorais fomentou novas discussões dos parâmetros sobre os quais se 
assentam a matéria, em relação ao que ninguém se atrevia há anos. [...] 
Enquanto a nova lei proíbe a cópia privada de obra protegida, a mídia digital 
facilita-a com um simples toque de dedo. [...] No varejo das disposições da 
lei vigente, ainda nos debatemos com alguns dispositivos de péssima 
presença, como o inacreditável inciso VIII do art. 46, que em sua primeira 
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parte libera o uso público de alguns trechos e obras, e, na segunda, abre 
oportunidade para fechá-la com tranca. 

 

Pela lei, o ECAD dispõe de livre atuação, uma vez que não existe nenhum artigo em 

lei que versa sobre sua fiscalização ou até mesmo sobre possível criação de um órgão estatal 

responsável por supervisioná-lo, fazendo com que este aja conforme seus próprios critérios, e 

então, contribuindo para um crescimento desenfreado, além de arrecadações e distribuições 

duvidosas.  

Ascensão (1997, p.624) já reconhecia a necessidade de intervenção estatal nas 

entidades de gestão coletiva no Brasil: 

As entidades de gestão vêm-se assim revestidas indiretamente de poderes de 
autoridade. Tudo isto teria de ter como contrapartida uma demarcação muito 
efetiva do estatuto dessas entidades, em que se estabelecesse quais as 
responsabilidades que lhes caberiam. Mas, como veremos a seguir, caiu-se no 
Brasil numa situação de vazio legal. Esta situação é tanto mais surpreendente 
quanto é certo que nas ordens jurídicas estrangeiras que são tomadas como 
modelos se multiplicam as providências que disciplinam as entidades de 
gestão. Mesmo um relatório de 1989 da OMPI sobre “Gestão coletiva dos 
direitos de autor e dos direitos vizinhos”, apesar de obviamente se destinar a 
traduzir os interesses das entidades de gestão, não deixa de propugnar uma 
série de providências ou meios de disciplina dessas entidades.  

 

Defende-se, a partir daí, o retorno à condição prévio à  Lei nº 9.610/1998, quando 

havia a regulamentação do Estado no tocante à gestão coletiva de direitos autorais, controlando, 

assim, a atividade do ECAD. 

Negreiros (2012) destaca que no atual mecanismo do ECAD, grupos econômicos se 

apoderaram do sistema de gestão coletiva, como o fizeram no período Lei nº 5.988/1973.  Foi 

por interesse deles que no sistema do ECAD manteve-se a ausência de método para mediação 

de preços, a inexistência de controle estatal para fiscalizar sua funcionalidade, bem como a sua 

harmonia com os direitos fundamentais (como, por exemplo, o acesso à cultura), privilegia este 

tipo de interesse. Este método introduzido pelo ECAD progrediu com base em condutas 

suspeitas, resultando em inúmeras críticas e opiniões opostas. Negreiros (2012) aduz:  

Qualquer endosso a modelo tão injusto torna-se, assim, repugnante. É triste 
que ainda haja quem creia, ou reproduza o papo-furado de que o ECAD teria 
sido “criado pelos músicos”, e não por uma lei federal que buscou sem 
sucesso organizar a disputa entre as muitas e perdulárias sociedades que o 
integram. Bobagem ainda maior afirma que “músicos o controlam”, afastando 
os editores multinacionais do debate e sustentando a falsa premissa de que, 
ao lidar com direitos privados, não se deve permitir que o Estado se intrometa, 
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como se nos demais países, que regulam de perto a sua gestão coletiva, tais 
direitos tivessem outra natureza, ou sua gestão coletiva tivesse por isso pior 
desempenho. Dito isso, números do ECAD que parecem permanecer 
ignorados tornam-se especialmente significativos: em 2001, distribuiu-se 
90,12% dos recursos para obras nacionais, e 9,88% para obras internacionais; 
em 2004 esta proporção mudou para 81,49% e 18,51%; em 2008, 73% e 27%; 
em 2009, 69% e 31%. Ou seja, em menos de 10 anos o ECAD triplicou as 
remessas de divisas para o exterior. Com gastos de 67 milhões por ano (47 
em pessoal). Esse ECAD, se um dia foi orgulho da classe, é hoje uma 
catástrofe em eficiência, eficácia e efetividade. 

 

Diante disso, é concebível perceber que o interesse econômico e político possuem 

força considerável no que se refere à Lei de Direitos Autorais, capaz até de se sobressair às 

garantias do autor. Os grupos econômicos se sobrepõem aos dos autores, titulares de direitos 

autorais. 

Em audiência pública no Supremo Tribunal Federal, a superintendente do ECAD, 

Glória Braga, defendeu a gestão única do ECAD, contrariando o disposto na Lei nº 

12.853/2013, ainda não regulamentado pelo Ministério da Cultura (LEE, 2014). Buscou 

também a suspensão do efeito da referida lei perante o STF, argumentando que envolver a tutela 

do Estado desrespeita os princípios constitucionais de liberdade de associação e de iniciativa, 

direito de propriedade e de privacidade do autor, discordando da personalização de “interesse 

público” ao exercício prestado por estes escritórios.  

O tema já foi decidido pelo STF em 2003, na Ação Direita de Inconstitucionalidade 

2054/DF:  

ADI 2054 / DF - DISTRITO FEDERAL - AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO - 
Relator(a) p/ Acórdão: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE Julgamento: 
02/04/2003 Órgão Julgador: Tribunal Pleno - DJ 17-10-2003 PP-00013 
EMENT VOL-02128-01 PP-00097 RTJ VOL-00191-01 PP-00078 Parte(s) 
REQTE. : PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA - PST ADVDOS. : 
NELSON CÂMARA E OUTROS ADVDO. : ANTÔNIO CÉSAR BUENO 
MARRA REQDO. : PRESIDENTE DA REPÚBLICA REQDO. : 
CONGRESSO NACIONAL EMENTA: I. Liberdade de associação. 1. 
Liberdade negativa de associação: sua existência, nos textos constitucionais 
anteriores, como corolário da liberdade positiva de associação e seu alcance 
e inteligência, na Constituição, quando se cuide de entidade destinada a 
viabilizar a gestão coletiva de arrecadação e distribuição de direitos autorais 
e conexos, cuja forma e organização se remeteram à lei. 2. Direitos autorais 
e conexos: sistema de gestão coletiva de arrecadação e distribuição por meio 
do ECAD (L 9610/98, art. 99), sem ofensa do art. 5º, XVII e XX, da 
Constituição, cuja aplicação, na esfera dos direitos autorais e conexos, hão de 
conciliar-se com o disposto no art. 5º, XXVIII, b, da própria Lei Fundamental. 
3.Liberdade de associação: garantia constitucional de duvidosa extensão às 
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pessoas jurídicas. II. Ação direta de inconstitucionalidade: não a inviabiliza 
que à lei anterior, pré-constitucional, se pudesse atribuir a mesma 
incompatibilidade com a Constituição, se a lei nova, parcialmente 
questionada, expressamente a revogou por dispositivo não impugnado. III. 
Ação direta de inconstitucionalidade: legitimação de partido político não 
afetada pela perda superveniente de sua representação parlamentar, quando 
já iniciado o julgamento.  

 

Desta forma, resta claro o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que defende 

a não caracterização do Escritório Central como órgão monopolizador, como forma de 

resguardar o interesse da coletividade, mesmo que seu exercício ocorra de maneira una.  

Outra falha é a fenda existente na lei por não prever normas que versem efetivamente 

sobre a proteção do autor quanto às obras copiadas por meio da tecnologia. É sabido que a 

internet é um ótimo recurso para a divulgação de obras, porém, as fraudes e piratarias foram 

alavancadas mediante tal avanço. Não existe ainda um método eficaz de fiscalização, 

permitindo que qualquer indivíduo faça inúmeras cópias das criações, podendo escolher 

livremente se as comercializa ou não, pois sabe que não será punido ou até mesmo descoberto 

(CARBONI, 2008). 

Igualmente, a lei já nasceu ultrapassada em alguns aspectos, especialmente em função 

de novas técnicas de distribuição e comunicação da obra criativa ao público em geral. 

Santiago (2003) complementa, apontando outras inconsistências e omissões, como o 

uso da palavra “emissão” (de obras ou fonogramas por meio da radiodifusão hertziana) e 

“transmissão” (de obras ou fonogramas por fios, cabos, fibras óticas ou procedimentos 

análogos) como se sinônimos fossem, as quais satisfazem a diferentes direitos exclusivos 

descritos pela Convenção de Berna; a troca do termo “obra em colaboração” por “obra em co-

autoria” que não gera nenhuma mudança na prática e  serve apenas para dificultar o estudo 

comparado, visto que apenas a lei brasileira utiliza essa nomenclatura; a falta de esclarecimento 

sobre o que a Lei considera “público”, em contraposição à definição de “privado”, posto que 

não deixa claro o que é configurado como público para fins de uso das obras e o que constitui 

uso privado para os efeitos que lhe são próprios; a supressão dos artigos 104 e 105 referentes 

ao ressarcimento pela cópia privada de obras em suportes materiais virgens, e assim por diante. 

Diante dos fatos, pode ser verificado diversas dificuldades para implantar um sistema 

justo e adequado, que incorpore a maior parte dos interesses, em razão das evidências de que o 

interesse privado prevalece ao público. A ausência de simplicidade no texto da lei resulta na 

falta de compreensão de seus direitos por parte de uma grande parcela dos autores, contribuindo 
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assim para sua vulnerabilidade mediante os interesses econômicos de terceiros. Percebe-se, 

desta forma, que desde a concepção dos direitos autorais, estes apresentam adversidades, 

carregando consigo desde o início a difícil convivência entre autores e editores. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O constante desenvolvimento dos meios de comunicação deixa evidente o grau de 

importância que os meios modernos de interação efetuam sobre a convivência entre os 

indivíduos e os impactos econômicos. 

Já no âmbito do Direito Autoral, ao discutir sobre um amparo efetivo de obras autorais 

em relação ao seu uso legal, é indispensável abordar ainda sobre o dever sobre o monitoramento 

de cópias, posto que o ambiente virtual possibilita fácil alcance às obras das quais a Lei nº 

9.610/1998 visa a limitar. Dentre as circunstâncias derivadas do meio eletrônico, a de maior 

relevância se trata da simplicidade na transferência e comércio de arquivos, afrontando a lei 

vigente. 

Desta forma, a chave da questão se encontra em afrontar a estrutura da proteção 

autoral, balanceando-a aos interesses da coletividade, e encontrando equilíbrio entre os direitos 

de autor e o direito do livre acesso à cultura. Para isto, uma das possíveis soluções seria a 

elaboração e o aperfeiçoamento de softwares capazes de gerir o controle de cópias musicais, 

em busca de seus respectivos rendimentos, e, ainda, o abatimento nos valores de CDs e DVDs, 

estimulando novamente a compra de obras musicais disponíveis em meio físico, contribuindo 

também para a redução da pirataria. 

Isto porque, impedir em sua totalidade a disponibilização de obras musicais na rede 

seria um claro retrocesso em matéria de desenvolvimento tecnológico. Ademais, diversos 

artistas descobriram o ambiente virtual como meio de popularidade e de propagação de suas 

obras. Como se não bastasse, a independência do artista juntamente com a ampla gama de 

possibilidades e mecanismos disponíveis no mundo analógico, propiciam a vasta criação de 

materiais originais ou adaptados. 

Por outro lado, indiscutível se faz a necessidade de se debater sobre a legislação 

autoral, em especial no tocante a gestão coletiva de direitos autorais. Diversos impasses seriam 

resolvidos simplesmente com a instituição de um sistema ou programa que permitisse ao autor 

fiscalizar o uso de suas obras, em conjunto com a transparência quanto à arrecadação e 
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distribuição dos valores auferidos. Não obstante, a norma brasileira de Direitos Autorais precisa 

ainda dispor de maior clareza quanto à diferenciação entre as exceções, em que não se impõe o 

direito de autor, e limitações, as quais o afastam gratuita ou onerosamente.  

Em vista disso, ao indagarmos se é a lei ou a sociedade quem deve passar por 

melhorias, é possível perceber que é fundamental a harmonia entre o interesse do autor e o 

direito fundamental da população ao acesso à cultura.  

Destarte, mediante tais exemplos e os demais já antes expostos, é notória a necessidade 

de modernização da lei em vigor, contudo, os conflitos de interesses existentes dificultam que 

tal fato seja posto em prática por não se conformarem com uma mesma solução. A propagação 

desenfreada da rede não descansa, deixando os autores cada vez mais propensos a maiores 

prejuízos, pois inúmeras são as transformações desencadeadas via Internet, as quais 

possibilitam cada vez mais o fácil acesso às obras.  

Assim, é de extrema importância dar atenção à urgência de amparo tanto ao ambiente 

de direitos autorais, que clamam pelo respeito às obras, junto com o direito individual de 

expressão e de liberdade em ocupar seu lugar próprio. 
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RESUMO 

Este artigo reúne duas abordagens: uma semiótica, na análise da cor azul no filme Avatar, e 
outra jurídica, no exame das marcas dos objetos simbólicos, com base no Art. 122 da Lei 
9.279/96, que define o que é a marca registrável pela lei brasileira. Esta pesquisa tem o objetivo 
de verificar os efeitos da cor azul dessas marcas e como elas podem possibilitar as mais variadas 
interpretações do público-alvo. A escolha do gênero filme resulta do fato de tratar-se de um 
gênero mais acessível ao espectador, uma vez que Avatar expressa um salto substancial na 
aplicação do recurso no formato 3D. Partimos da concepção que considera a marca e suas expressões 
como mediadoras de elementos de diferentes naturezas, não somente de um produto ou serviço, mas 
também da cultura, da visão de dirigentes, de uma relação de valor com seu público. Os procedimentos 
metodológicos utilizados foram a revisão bibliográfica, a análise de elementos simbólicos e de 
marcas presentes no filme selecionado, que constituíram os corpora do trabalho.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Avatar. Linguagem. Semiótica. Marcas. Lei 9.279/96. 

 

ABSTRACT 

This article brings together two approaches: a semiotics, in the analysis of the blue color in the 
movie Avatar, and another legal, in the examination of the marks of the symbolic objects, based 
on Art. 122 of Law 9.279 / 96, which defines what is the registrable mark by Brazilian law. 
This research aims to verify the effects of the blue color of these brands and how they can 
enable the most varied interpretations of the target audience. The choice of the film genre results 
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from the fact that it is a genre that is more accessible to the viewer, since Avatar expresses a 
substantial jump in the application of the feature in 3D format. We start from the conception 
that considers the brand and its expressions as mediators of elements of different natures, not 
only of a product or service, but also of culture, the vision of leaders, of a relation of value with 
its public. The methodological procedures used were the bibliographic review, the analysis of 
symbolic elements and marks present in the selected film, which constituted the work corpora. 
 
KEY-WORDS: Avatar. Language. Semiotics. Trademarks. Law 9.279 / 96. 
 
 

RESUMEN 
 
Este artículo reúne dos enfoques: una semiótica, en el análisis del color azul en la película 
Avatar, y otra jurídica, en el examen de las marcas de los objetos simbólicos, con base en el 
Art. 122 de la Ley 9.279 / 96, que define lo que es la marca registrable por la ley brasileña. Esta 
investigación tiene el objetivo de verificar los efectos del color azul de esas marcas y cómo 
ellas pueden posibilitar las más variadas interpretaciones del público objetivo. La elección del 
género película resulta del hecho de que se trata de un género más accesible al espectador, ya 
que Avatar expresa un salto sustancial en la aplicación del recurso en el formato 3D. Partimos 
de la concepción que considera la marca y sus expresiones como mediadoras de elementos de 
diferentes naturalezas, no sólo de un producto o servicio, sino también de la cultura, de la visión 
de dirigentes, de una relación de valor con su público. Los procedimientos metodológicos 
utilizados fueron la revisión bibliográfica, el análisis de elementos simbólicos y de marcas 
presentes en la película seleccionada, que constituyeron los corpora del trabajo. 

PALABRAS-CLAVE: Avatar. Lengua. Semiótica. Marcas. Ley 9.279 / 96. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

 A linguagem do cinema estabelece uma afinidade entre o espetáculo e a representação 

do real. É uma linguagem artística e, por isso, possibilita à plateia atribuir-lhe várias 

significações, quer de ordem cultural, social, ou de outra natureza. Em razão disso, o cinema se 

tornou um meio não só de entretenimento, por veicular imagens, narrativas reais ou imaginárias, 

mas de transmissão de ideias, de interação com o público espectador, exigindo dele um 

envolvimento e um esforço no sentido de compreendê-lo e conferir-lhe sentido. O uso de 

linguagens verbais e não verbais, portanto de signos, implica ir além do plano meramente 

formal ou conteudístico, uma vez que ambos se imbricam na produção de significados, fator 

admissível para as transformações perceptíveis e cognitivas dos espectadores.  



A COR AZUL NOS SIGNOS DO FILME AVATAR 
ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 

20 
 

PIDCC, Aracaju, Ano VI, Volume 12 nº 02, p.018 a 037, Jun/2018 | www.pidcc.com.br 

Este artigo se propõe a analisar no filme Avatar, à luz de proposições teóricas da 

Semiótica, os efeitos da cor azul decorrentes das marcas presentes no filme Avatar. Objetiva-

se, ainda, considerar a parte jurídica dessas marcas e como elas podem favorecer as mais 

variadas interpretações ao público-alvo. Partimos da concepção que considera a marca e suas 

expressões como mediadoras de elementos de diferentes naturezas, não somente de um produto ou 

serviço, mas também da cultura, da visão de dirigentes, de uma relação de valor com seu público-alvo, 

gerando um efeito real ou potencial comunicativo buscado.  

A marca RDA contida em vários produtos no filme Avatar, transmite diversas 

sensações, para isto, foram utilizados diversos elementos gráficos e visuais na construção de 

sua identidade, um exemplo é a cor zul. Analisaremos, na perspectiva semiótica, três produtos 

contendo a marca RDA: bonecos azuis, caneca e nave de guerra.  

Segundo Perez (2004), a publicidade apresenta-se como estratégia de construção e 

sustentação do conjunto identitário da marca (signo) o que permitirá a geração estratégica de 

uma determinada imagem (interpretante). As marcas são criadas e se expandem com a 

publicidade, muitas delas fazem uso de símbolos, signos arbitrários que, sem a disseminação 

publicitária não teriam sentido, tendo o propósito de se conectar com as pessoas e gerar diversas 

experiências. Espera-se que tal análise motive estudantes, documentaristas, profissionais da 

área de da linguística, da comunicação, do direito e todos aqueles interessados em entender os 

signos, quer sejam verbais ou não, como as imagens, as cores e outros elementos sensoriais 

podem construir significados por meio da expressão narrativa quer real, quer imaginária. 

O gênero filme foi privilegiado, neste trabalho, por  tratar-se de um gênero mais 

acessível ao espectador e por utilizar-se de recursos veriados e apelativos, com o intuito de nele 

se perceber a intersecção de signos diversificados presentes na mídia. A escolha do filme Avatar 

se deve ao fato de expressar um salto substancial na aplicação do recurso no formato 3D e  de 

revelar um surpreendente conhecimento e respeito pela natureza  trazendo aspectos do  contexto 

físico e social  no qual se passa a narrativa, aproximando-o, assim,  mais do espectador. 

 

2. GÊNERO DISCURSIVO: O GÊNERO FILME E A SUA LINGUAGEM  

 

Embora os estudos dos gêneros discursivos na Linguística, sejam abordados por 

diferentes estudiosos, com diferentes fundamentos teóricos, a natureza comum desses gêneros 
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tem sido deixada de lado. Essa limitação deveu-se, talvez, à multiplicidade e à heterogeneidade 

desses gêneros, resultantes da diversidade ideológica nas diferentes formas sociais da 

comunicação. Segundo Bakhtin ([1979], 2003, p. 301), “qualquer enunciado considerado 

isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso.  Sousa 

(2010) considera: 

 
O gênero não é apenas uma forma, apesar de alguns serem reconhecidos pela 
estabilidade linguístico-textual. Estão relacionados com as atividades e a 
comunicação humanas, nas quais, por meio da interação, pode-se perceber como 
funcionam. A constituição e o funcionamento dos gêneros só podem ser 
compreendidos na correlação atividade e comunicação humanas, em situações de 
interação em uma determinada esfera social, e não apenas por suas propriedades 
formais. Dois gêneros com traços formais semelhantes podem se constituir gêneros 
distintos por estarem em esferas sociais distintas, com finalidades ideológico-
discursivas distintas. Um exemplo disso é o caso da biografia científica e do romance 
biográfico que, embora tenham traços formais semelhantes, estão em esferas sociais 
distintas – com funções discursivo-ideológicas distintas –, e, portanto, se constituem 
gêneros diferentes (SOUSA, 2010, p.5-6). 
 
 
 

 Bakhtin (2003) afirma que “[...] a riqueza e a variedade dos gêneros de discurso são 

infinitas, pois, a variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa 

atividade elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos 

gêneros do discurso” (BAKHTIN [1979], 2003, p.279). 

Os gêneros, como vimos, são formas de enunciados. Assim, qualquer manifestação 

verbal estrutura-se, impreterivelmente, em algum gênero do discurso produzido historicamente, 

seja nas linguagens oral, escrita ou visual, que se encontram disponíveis na cultura, como: 

reportagem, notícia, conto (literário, popular, maravilhoso, de fadas, de aventuras) crônica, 

romance, filme, tese, monografia, fábula, receita culinária, sermão, anúncio, adivinha, verbete, 

cantiga, palestra, conferência, seminário, poema, relatório, cordel, panfleto, entre outros. 

 2.1 O gênero filme 

Um gênero será uma categoria classificativa que permite estabelecer relações de 

semelhança ou identidade entre as diversas obras4. No entanto, segundo Nogueira (2010), um 

gênero cinematográfico é uma categoria ou tipo de filmes que congrega e descreve obras a partir 

de marcas de afinidade de diversa ordem, entre as quais as mais determinantes tendem a ser as 

                                                             
4 Há diversos tipos de gêneros como: gênero textual, gênero literário, gênero narrativo, entre outros. 
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narrativas ou as temáticas. No que se refere ao cinema, temos, então uma divisão quadripartida 

essencial, que corresponde a funções específicas:  

• A ficção, que tem como objetivo essencial o entretenimento e que assenta formalmente 

na narrativa;  

• O documentário, que tem como objetivo fundamental o testemunho e a reflexão sobre 

a realidade, partindo desta;  

• O experimental, cujo objetivo é sobretudo expandir e explorar as formas, as técnicas e 

os métodos da criação cinematográfica;  

• A animação, cuja propensão para o maravilhoso assegura à imaginação um papel 

absolutamente fulcral no seu processo criativo e na sua pluralidade estética 

(NOGUEIRA, 2010, p. 11-12). 

Podemos, então, retomar a questão da heterogeneidade de gêneros e os critérios de sua 

identificação. O filme pertence ao gênero cinematográfico que se caracteriza pelo imbricamento 

entre a realidade e ficção, sua função geral é registrar e comentar um fato, ambiente ou 

determinada situação, podendo ser reflexivo tanto no sentido formal quanto no sentido político.  

Na visão política, em especial, a reflexão aponta para conjecturas e expectativas sobre o mundo 

que nos cerca.  

Conforme Nogueira (2010), os gêneros literários são construções sobre a realidade 

humana, ativam nossa percepção estética, como também nossa consciência social. Desse modo, 

são representações mentais linguisticamente organizadas a partir das experiências de vida, 

sejam elas ficcionais ou fáticas, são sempre construções de sentido sobre o mundo real e 

imaginado, constituindo um texto sincrético que armazena em si diferentes manifestações de 

linguagens. É também uma construção discursiva sobre as coisas do mundo, cujos argumentos 

e pontos de vistas precisam ser avaliados. 

Os gêneros estão sujeitos a mutações e a instabilidades, dessa forma, possuem funções 

contextuais, como: produção, consumo, criação, crítica, análise e divulgação. Como 

exemplificação, abordaremos algumas dessas funções, de acordo a concepção de Nogueira 

(2010). O contexto de produção se dá com elementos verificados e estabelecidos que criam 

familiaridade nas expectativas do usuário, ou seja, aparecem padrões facilmente aplicáveis e 

passíveis de assegurar uma avaliação anterior sob uma perspectiva industrial e comercial. “Os 

gêneros tendem a ser reiteradamente conservadores apesar das mutações que possivelmente 
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poderão ocorrer, sob um ponto de vista cultural, porém, surgem como uma forma de mediação 

entre expectativas do espectador e o cálculo do produtor” (NOGUEIRA, 2010, p. 13).   

Diante disso, os gêneros constituem um princípio importante do discurso do autor que 

não esgota toda classificação possível. Considera Nogueira (2010) que como ferramenta de 

análise:  

Os gêneros são, para o teórico que, num contexto acadêmico, procura 
compreender e explicar as formas cinematográficas um fundamento 
importante da sua reflexão. De certa maneira, também aqui as convenções de 
género servem como quadro de referência, permitindo de algum modo 
escrutinar o grau de conformidade ou de desvio de uma obra em relação às 
premissas criativas e ao património canônico que regulam ou delimitam um 
determinado gênero. Estudar um filme poderá (ou deverá mesmo) passar pela 
identificação do gênero ou dos géneros a que pertence, uma vez que 
dificilmente a compreensão, a interpretação ou a explicação de uma obra 
podem ignorar a sua genealogia e a sua família artística (NOGUEIRA, 2010, 
p. 14). 
 
 
 

 No contexto de consumo como complemento da produção, os gêneros podem servir para 

o espectador organizar a sua experiência cinematográfica através da identificação, 

discernimento e separação dos filmes em categorias, em função da cultura cinematográfica que 

vai acumulando (Idem, p. 13).  Assim, saber qual o gênero do filme, ajuda o espectador a ter 

uma visão hermenêutica segura, com mínimo risco de engano.  

Em relação à criação, os gêneros surgem como, forma mediadora, tanto na visão do 

espectador quanto na avaliação do produtor. Portanto, eles possibilitam uma modalidade de 

aprendizagem fundamental e nada menosprezável: a imitação. A imitação dos clássicos foi, 

desde sempre, uma das formas de julgamento de uma obra ou de um autor, e no cinema não 

deixa de ser assim (Idem, p.14). Outra função contextual é a crítica, em relação a qual Nogueira 

(2010) afirma que os gêneros admitem algum grau de analogia na avaliação que é feita das 

obras, uma vez que o embate crítico se faz segundo premissas e critérios conhecíveis e 

consensuais. Os acordos de gênero são, então, uma espécie de pêndulo que condiciona o 

discurso do crítico. 

 De acordo com a designação dos gêneros, percebemos que alguns deles possuem a sua 

terminologia de outras artes, a exemplo do teatro ou literatura, assim os diversos tipos de 

gêneros ou subgêneros, como é definido, vêm a ser: drama, comédia, ação, fim noir, terror, 
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musical, ficção científica, fantástico, thriller e western, e que produzem alguns elementos, 

conforme Nogueira (2010) são:  as emoções que suscitam (exemplos da comédia, do terror ou 

do thriller ), os temas que abordam (a ficção científica, o fantástico ou o western), os materiais 

que privilegiam (o musical) ou mesmo o seu conteúdo narrativo (acção) (Idem, p. 17). 

  

2.1. A linguagem e gênero cinematográficos    

 

A abordagem comunicativa relativa à concepção de linguagem e gênero se dá como 

sistema discursivo complexo, por se configurar pelo contexto sócio-histórico dentro de um 

continuum de oralidade e escrita. Muitos especialistas afirmam que quando usamos a língua 

estamos, ao mesmo tempo, executando ações. A partir desse pressuposto, o gênero tem a ver 

com a ação e com conversões discursivas. Para Hymes (1972), a competência comunicativa 

deveria incluir, além do conhecimento linguístico, a habilidade de uso da linguagem.  

Segundo Nogueira (2010), a concepção de linguagem/discurso é variada e atende a 

diferentes abordagens teóricas, por outro, a concepção de gênero age como uma força centrífuga 

que faz com que leitores e leitoras tenham a sensação de estarem diante de uma unidade coesa 

de pensamentos. Nesse caso, gênero é entendido como uma "categoria socialmente construída, 

diferenciada da oposição biológica macho/fêmea" (p. 9). 

O domínio dos diferentes gêneros pode ajudar o sujeito a ser o autor de sua “fala”, isto 

é, pode levá-lo a ocupar, com maior sentido, os diversos níveis a partir dos quais pode falar ou 

escrever. Portanto, o objetivo é usar a língua e não aprender sobra a língua, isso só pode ser 

feito através de gêneros, mas para obter esse resultado, exige por parte do sujeito, um bom 

domínio da língua.  

Analisando discursos jurídicos e mediáticos no filme Avatar, a construção discursiva 

sobre a cor azul nas marcas exerce uma influência na forma como a linguagem do gênero é 

vista e como os personagens são tratados, uma vez que esses discursos trazem mitos produzidos 

pelo diretor. Nesse contexto, os elementos das marcas presentes no filme têm o poder de 

influenciar os espectadores pelos discursos baseados em padrões enraizados em nossa 

sociedade.  Portanto, o gênero é construído pela linguagem, ou seja, como uma categoria 

socialmente estruturada que interage com outras variáveis socioculturais.  
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 Para entendermos os fundamentos do cinema, faz-se necessário saber que a linguagem 

é um fator essencial. Em relação a linguagem e a semiologia, Saussure e Jakobson possuem o 

mesmo pensamento, pois para eles, a linguagem é um sistema de signos que exprimem ideias, 

e a Semiologia é a ciência que estuda a vida dos signos no meio da sociedade. Nesse contexto, 

[...] é certo que a linguagem da arte só poderá ser compreendida nas suas relações mais 

profundas com a teoria dos signos. Sem esta, qualquer filosofia da linguagem permanece 

fragmentária, porque a relação entre linguagem e signo vem das origens e é fundamental. 

(BENJAMIN, 1994, p.195). Segundo Saussure (1999), signo designa o total - combinação de 

conceito e imagem acústica – e assim significado e significante são substituídos pelos termos 

conceito e imagem acústica5. Jakobson (1970) afirma que a Semiologia é uma parte essencial 

da sociologia ([...] a vida social não é concebível sem a existência de signos comunicativos) 

(JAKOBSON, 1970, p.15). Portanto, para este autor, “todo fenômeno da vida externa 

transforma-se em signo na tela” (p.155). 

 Assim, a semiologia da linguagem é essencial para se poder falar de cinema, pois o 

cinema se transformou num meio de comunicação, de informação, de propaganda, no qual tem 

uma escrita própria. Para entender melhor Oliveira apud Colombo (2013) mencionam que:  

O cinema tem como especificidade a presença fundamental de uma linguagem 
que transmite ao espectador uma relação entre o espetáculo ou a sequência de 
imagens e a representação do real. De fato, o cinema é uma linguagem da arte, 
e ela nunca aparecerá por si só, mas estará vinculada em todos os sentidos a 
outros sistemas de significações, que são culturais, sociais, perceptivos, 
estilísticos. É preciso frisar essa relação com o espectador, o qual é fator 
essencial no desenvolvimento do cinema, e consequentemente dos fatores que 
também fazem parte da linguagem cinematográfica, como estes sistemas de 
significações (OLIVEIRA apud COLOMBO, 2013, p. 5). 

 
 Metz (1980) define a linguagem cinematográfica da seguinte forma:  

O cinema, sem dúvida nenhuma, não é uma língua, contrariamente ao que 
muitos teóricos do cinema mudo afirmaram ou sugeriram (temas da ‘cine-
língua’, do ‘esperanto visual’ etc.), mas pode ser considerado como uma 
linguagem, na medida em que ordena elementos significativos no seio de 
combinações reguladas, diferentes daquelas praticadas pelos nossos idiomas, 
e que tampouco decalcam os conjuntos perceptivos oferecidos pela realidade 
(esta última não conta estórias contínuas). A manipulação fílmica transforma 
num discurso o que poderia não ter sido senão o decalque visual da realidade. 
Partindo de uma significação puramente analógica e contínua - a fotografia 

                                                             
5 Para Saussure (1999), imagem acústica significa a impressão psíquica do som, a representação que dele nos dá o 
testemunho de nossos sentidos, imagem sensorial. 
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animada, o cinematógrafo -, o cinema elaborou aos poucos, no decorrer de seu 
amadurecimento diacrônico, alguns elementos de uma semiótica própria, que 
ficam dispersos e fragmentários no meio das camadas amorfas da simples 
duplicação visual (METZ, 1980, p.126 - 127). 
 
 

 
O cinema pode ser estudado em seus diferentes aspectos, por sua vez, só pode ser 

entendido por meio da análise dos signos. O cinema possui linguagem quando é considerado 

como discurso fílmico ou/e possui elementos que são integralmente significantes, como a forma 

e a substância do conteúdo e a forma e a substância da expressão. Outras teorias divergem dessa 

concepção, por exemplo, Noel Burch chamava a atenção que a linguagem do cinema é um 

produto histórico e não necessariamente natural. Jean Cocteau diz que “o filme é uma escrita 

em imagens”, e Alexandre Arnoux considera que o “cinema é uma linguagem de imagens com 

o seu vocabulário próprio, a sua sintaxe, flexões, elipses, convenções e gramática”.  

(OLIVEIRA apud COLOMBO, 2013, p. 9-10). Dessa forma, continuam estes autores: 

 

A semiologia enquanto ciência que estuda os signos pressupõe um estudo dos 
códigos de uma sociedade, e principalmente, a influência destes códigos nela, 
assim a semiologia do filme pretende analisar os códigos cinematográficos 
presentes na linguagem cinematográfica e sua influência no seio da vida social 
dos espectadores. Para a realização de uma análise semiológica desses códigos 
será necessário tratar esses códigos enquanto discurso imagético, pois é este 
discurso que constrói a linguagem cinematográfica que tece o filme, ou seja, 
o discurso cinematográfico, e assim a imagem se torna imprescindível para a 
construção da linguagem no cinema. Para a semiologia saussuriana, o cinema, 
ao contrário das propriedades da língua, é uma linguagem, mas é uma 
linguagem da arte, com propriedades imagéticas. Portanto, no cinema o 
significante é uma imagem e o significado é o que representa essa imagem, e 
essa imagem - no cinema - equivale a uma ou mais frases (planos), e a 
sequência de frases é um segmento complexo de discurso - discurso imagético. 
Se é possível realizar um estudo linguístico do cinema, se faz isto mediante 
um estudo do discurso imagético, ou seja, dos planos (imagens) e da cadeia 
fílmica (discurso), realizando assim uma análise sintagmática do cinema 
(Idem, p.12-13). 

 

 

 Portanto, a semiologia do filme nos leva a compreender características do cinema, 

transformando não somente concepções estéticas, mas cognitivas, afetivas e perceptíveis entre 

o entrelaçamento da sintaxe, da forma, do discurso que se constitui uma generalidade simbólica, 

permitindo assim, várias leituras que, em tempos diferentes, se diversificam, podendo ter 

significados distintos em cada lugar que for.  
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3.  MARCA NA PERSPECTIVA DA SEMIÒTICA E DO DIREITO  

 

O Art. 122 da Lei 9.279/96 define o que é a marca registrável pela lei brasileira: 

a) é o signo suscetível de representação visual; vale dizer, não serão dignos da proteção os 

signos olfativos e outros “não suscetíveis de representação gráfica”;   

b)  destinado a distinguir produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa.  

Logo, marca é o sinal visualmente representado, o qual é configurado para o objetivo 

específico de identificar e distinguir a origem dos produtos e serviços. Em relação à semiótica, 

marca é símbolo voltado a um fim, sua existência fática depende da presença de dois requisitos: 

capacidade de simbolizar (distintividade ou distinguibilidade absoluta) e capacidade de indicar 

uma origem específica em face de outras origens (distintividade relativa), sem confundir o 

destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor. Sua proteção jurídica 

depende de um elemento a mais, ou seja, a apropriabilidade que anuncia a possibilidade de a 

mesma se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco, em face do objeto 

simbolizado6. 

E, por a marca e o sistema de marcas envolverem signo, estes não poderiam passar 

incólume por uma análise semiológica, semiótica e simbológica. A marca quer de um produto 

quer de um serviço tem a função precípua de distinguir, tornar algo inovador, que traga um plus 

a mais ao produto ou ao serviço. E é este plus que dará condição de o público consumidor 

reconhecer o que há a mais no produto. Tanto que a extensão deste plus na marca é indicada 

em graus tomando como referência o domínio público. Quanto mais perto este plus for do 

domínio público menos distintividade a marca terá e, ao contrário, quanto mais longe do 

domínio público, do conhecimento agregado ao imaginário do público consumidor, mais grau, 

mais distintividade, este plus agregado à marca terá.  

Em relação à questão de graus na distintividade ou distinguibilidade absoluta dos signos, 

no caso, a marca, na doutrina americana, ela se apresenta tendo como marco precípuo o 

conhecimento do público consumidor, enfim, o domínio público: signos genéricos; signos 

descritivos; signos sugestivos ou evocativos, marcas arbitrárias e marcas de fantasia; vê-se a 

                                                             
6 A nossa legislação marcária trata também dos signos que não podem ser registráveis elencados no art. 124 e 
incisos. 
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progressão do grau de distintividade de acordo com sua (objeto significado) aproximação com 

o domínio público. Ressalta-se que esta denominação não tem a mesma significação em sede 

de direito autoral. Aquele domínio público significa apropriação do público ao referir-se a uma 

marca como identificação de um produto ou serviço que o direito marcário considera res 

communis omnium. 

Óbvio que o Direito seja em que sede territorial esteja incluído não irá conceder a 

alguém ou pessoa jurídica o uso exclusivo de uma expressão que esteja em uso comum pelo 

povo, pois tudo se resume à questão de grau, assim, “(...) A distinguibilidade é uma questão de 

grau, não de substância – há um ponto em que uma marca pode surdir na sensibilidade do 

pública como distinta, separada, característica do que todo mundo já usa e pode usar em face 

do objeto simbolizado (BARBOSA,2010, p.553).” Assim, Perez (2004) observa que  

 

a marca é um signo que traz consigo a noção de construção simbólica e é 
composto pelos aspectos que lhe dão expressividade e visibilidade: nome, 
logotipo, cor, forma, slogan, etc. Já o objeto que a marca representa leva em 
conta o composto de marketing e toda a complexidade da organização sua 
missão, visão, valores, relações com a sociedade, etc. E finalmente, o 
interpretante é o estoque de imagens mentais geradas, os efeitos 
interpretativos relacionados à marca, que podem ser emocionais (beleza, 
status, glamour, poder, aceitação social, etc.), funcionais (conforto, 
desempenho, segurança, durabilidade, etc.) ou lógicos (formação de um 
hábito, por exemplo, a lealdade a uma marca) (PEREZ, 2004, p. 29). 

 
 
 

No pensamento triádico peirciano, um signo é qualquer coisa que está no lugar de 

qualquer coisa, para ser interpretada por alguém. Dessa forma, a marca pode ser analisada 

semioticamente sob três aspectos, que nas designações de Peirce são: (1) o “representamen” ou 

signo em sentido estrito, (2) o “object” (objeto) a que se refere o “representamen” e (3) o 

“interpretant” (interpretante) que é o efeito que o “representamen” cria na mente de quem o 

recebe. O termo signo é assim aplicável simultaneamente à relação e ao primeiro elemento da 

relação (PEREZ, 2004, p. 33).  

Segundo Santaella (2005), não há um modelo pronto para análise semiótica, mas apenas 

uma lógica para sua possível aplicação, sendo assim, o signo é considerado um elemento 

complexo, que é consequência de uma estrutura sustentada pelos elementos do composto de 

marketing.  
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Conforme Lima apud Carvalho (2017), a semiótica emergiu da sua existência 

enclausurada na Academia como uma opção metodológica para analisar produtos da cultura 

contemporânea, como filmes, propagandas, embalagens, marcas, etc, com o mesmo rigor que 

sempre foi aplicado à análise de textos literários e obras de arte (LIMA; CARVALHO, 2017, 

p. 2). A semiótica é a ciência que estuda todos os tipos de signos, assim, prosseguem esses 

autores, a principal justificativa para se utilizar a análise semiótica está ligada ao seu caráter de 

ciência formal que estuda as condições necessárias para a transmissão de significado de uma 

mente para a outra ou de um estado mental a outro. Dentro desse panorama, podemos afirmar 

que a análise semiótica investiga a ação dos signos. Ação essa que busca uma conexão entre o 

observador e o observado em sua existência independente. Perez (2004) afirma que na análise 

semiótica não se trabalha diretamente com receptores ou consumidores, como é feito na pesquisa 

de mercado, assim pode-se no máximo dizer que algo (uma cor ou uma tipografia por exemplo) tem 

o potencial de transmitir, mas não se pode afirmar que de fato transmite (PEREZ, 2004, p.11), ou 

seja, sem a intenção de determinar alguma ação final. Santaella (2005) aponta três possibilidades 

nas relações do signo com os interpretantes:  

 
1.Interpretante imediato: refere-se ao potencial interpretativo do signo, 
ainda que em um nível abstrato, antes de o signo encontrar um intérprete em 
que esse potencial de fato se efetive. Por exemplo, um CD em uma loja de 
música tem um potencial para ser interpretado, antes mesmo que qualquer 
pessoa o tenha ouvido.  
2.Interpretante dinâmico: este é o efeito que realmente o signo produz em 
um intérprete e, portanto, de maior interesse na aplicação ao marketing e a 
gestão de marcas. O interpretante dinâmico subdivide-se em três níveis: 
emocional, funcional e lógico.  
(a) O primeiro efeito que um signo está apto a provocar em um intérprete é 
uma simples qualidade de sentimento, isto é, um interpretante emocional. 
Ícones tendem a produzir esse tipo de interpretante com mais intensidade.  
(b) O segundo efeito é o chamado funcional, que corresponde a uma ação 
física ou mental, de ordem racional. Índices tendem a produzir mais esse 
efeito.  
(c) O terceiro efeito acontece quando o signo é interpretado através de uma 
regra interpretativa internalizada pelo intérprete. Neste caso, trata-se de um 
interpretante lógico.  
3.Interpretante final: refere-se ao resultado interpretativo a que todo 
intérprete estaria destinado a chegar se os interpretantes dinâmicos do signo 
fossem levados até o seu limite último. Trata-se de um interpretante teórico, 
impossível (SANTAELLA, 2005, p.222).  

 

Partindo dessa concepção, a marca e suas expressões se tornam mediadoras de objetos 

de espécies diferentes, não somente de um produto ou serviço, como também da cultura, da 
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missão, da visão de dirigentes sobre uma relação de valor com seu público-alvo, gerando um 

efeito real ou potencial comunicativo buscado.  

 

2.1 Marca que se apresenta no filme Avatar  

O cinema se tornou uma nova categoria usual de pesquisa, já que nos permite, através 

de sua linguagem e sua estética, identificar fatores simbólicos, efetuar comparações entre 

diferentes períodos e encontrar possíveis traços de manipulação e doutrinação ideológica se 

assim existirem, (Araújo, 2017). A questão que se coloca a seguir é a seguinte: existem 

evidências de que o cinema em algum momento foi usado com o objetivo de levar a uma 

doutrinação ideológica? No filme Avatar marcas aparecem como a RDA (marca fictícia, a 

mineradora humanóide), a nave, a asa do avião, o tangue de guerra, a caneca preta no chão e 

finalmente no controle da máquina, dentre outros.  

O filme gerou uma série de outros produtos como bonecos (reprodução em miniatura 

dos personagens, jogos para computador e videogame, livros inspirados na obra, roupas, 

acessórios e brinquedos dos mais diversos. Sob este viés, chega-se à ideia de que os filmes 

foram, e ainda são um dos principais pivôs, tanto das investidas da Indústria Cultural, quanto 

das demonstrações ideológicas e políticas implementadas por seus produtores e da expressão 

de elementos socioculturais, ainda que readaptados, com objetivos diversos (METZ, 1980, p. 

5). 

Nesse contexto, o cinema é um interessante veículo de comunicação para marketing de 

produtos distintos. Associam-se produtos e serviços de uma empresa a experiências intensas e 

emocionalmente favoráveis ao consumo, relacionando a marca a atores e atrizes consagrados e 

a uma situação de envolvimento que favorece as conexões afetivas. Não se trata simplesmente 

de anunciar um produto, são experiências memoráveis associadas ao seu consumo. A partir 

dessa constatação, verifica-se que o cinema entretenimento não é utilizado simplesmente com 

o objetivo de entreter as massas, pois o cinema pode ser utilizado como produtor de 

subjetividades que estimulam o consumo de uma determinada marca.”7 

Em relação às marcas, o art. 122 da Lei de Propriedade Industrial dispõe: “São 

suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não 

compreendidos nas proibições legais”. De acordo com o sítio eletrônico do INPI, a marca 

registrada garante ao seu titular o direito de uso exclusivo no território nacional em seu ramo 

                                                             
7 Idem ibidem p. 77. 
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de atividade econômica pelo período de dez anos, a partir da data da concessão. Além disso, o 

registro pode ser prorrogado por sucessivos períodos de dez anos (art. 133 da Lei nº 

9.279/1996). O Manual de Marcas do INPI foi instituído pela Resolução INPI/PR nº 142/2014 

que está sujeito a atualizações periódicas, coordenadas pelo Comitê Permanente de 

Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Análise de Marcas (CPAPD), instituído pela 

Portaria INPI/PR nº 700/2011. Assim, a segunda edição do Manual de Marcas, que foi instituída 

pela Resolução INPI/PR nº 177/2017, traz uma série de atualizações, resultado do 

aperfeiçoamento e inclusão de novos procedimentos.  

De acordo com o referido Manual, as formas de apresentação das marca podem ser: (i) 

nominativa: é aquela formada por palavras, neologismos e combinações de letras e números; 

(ii) figurativa: constituída por desenho, imagem, ideograma, forma fantasiosa ou figurativa de 

letra ou algarismo, e palavras compostas por letras de alfabetos como hebraico, cirílico, árabe, 

etc; (iii) mista: combina imagem e palavra; e (iv) tridimensional: pode ser considerada marca 

tridimensional a forma de um produto, quando é capaz de distingui-lo de outros produtos 

semelhantes. Constata-se, enfim, que a produção audiovisual gera direitos proprietários que 

contribuem para a criação de catálogos e, por conseguinte, para a geração sustentada de receitas, 

com grande potencial de exportação. 

Observa-se que muitas obras audiovisuais estão solicitando marca ao INPI. Registram-

se pedidos de marcas no segmento de audiovisual, solicitados ao INPI, na Classe Nice (10) 41, 

especificação: serviços de entretenimento na forma de uma atração e passeio em parques de 

diversão, serviços de entretenimento, esportivos e culturais, incluindo produção de programas 

de televisão e rádio; serviços de produção de filmes e entretenimento ao vivo; serviços de 

produção de filmes cinematográficos de animação e apresentações de televisão; serviços de 

estúdio de cinema e televisão; serviços de entretenimento cinematográfico, serviços de 

entretenimento televisivo, incluindo espetáculos e apresentações de entretenimento ao vivo, a 

publicação de livros. 

 

2.2. Análise semiótica do filme Avatar 

Na comunicação da marca, o foco é o receptor, no entanto, podemos perceber, através 

das aparências, cores, texturas e detalhes a versatilidade da cor azul presente em todo o filme 

Avatar, transmitindo, desse modo, diferentes sensações e diversas interpretações o tempo todo 
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naquilo que está sendo comtemplado. Logo, a semiótica nos ajuda a entender melhor o porquê 

desses fenômenos e como é relevante estudar marcas na contemporaneidade.  i 

Segundo Peirce (2004), o objeto semiótico é uma posição lógica na tríade e não apenas 

um objeto ou uma coisa. Dessa forma, o objeto pode ser imaginável ou até mesmo “insuscetível 

de ser imaginado” (SANTAELLA, 2005, p.34). A marca intenciona representar um objeto que 

também está fora dela: seu objeto dinâmico, portanto não se limita ao produto. Ou seja, o objeto 

que a marca representa leva em conta toda a complexidade da organização, sua missão, visão e 

valores, suas relações com a sociedade e seus dirigentes, ampliando a referencialidade imediata 

reduzida ao produto tangível (PEREZ, 2004, p.152). 

 A linguagem do cinema, além de variada, é rica em significações, sobretudo, se está sob 

a análise da semiótica. Nesse sentido, a semiótica está intrínseca à comunicação e aos signos. 

Para Santaella (2005), signo é uma coisa que representa outra coisa, isto é, são elementos 

representativos. Quando um sujeito desenvolve uma marca (a marca também está sempre sob a 

análise semiótica), ele cria um signo que vai representar algo ou alguém que deve ser 

compreendido pelo consumidor, para isso, são procuradas referências mercadológicas e 

teóricas. Deste modo, o homem é sempre compreendido como ação significante, ou seja, 

produzido na dialética da socialização discursiva no/do mundo. Com isso, acredita-se que a 

linguagem, em suas mais diferentes expressões, é uma estrutura de ação semiótica e 

institucional, que nos constitui como sujeitos criativos e ao mesmo tempo, como objetos, 

funcionais e replicadores dos discursos predominantes (MAIORINO apud CAMILLO, 2012, 

p. 4). 

 Por conta das múltiplas sensações que o filme pode suscitar em seus espectadores, é que 

o analisamos sob a perspectiva da semiótica. Segundo Mariorino e Camillo (2012), o texto 

sincrético de Avatar pode ser analisado no interior de um contexto construído a partir de 

discursos contraditórios, destinos existenciais desarmônicos e diferentes experiências sensíveis, 

que nos revelam a complexidade das obras sociossemióticas e holográficas da atualidade 

(MAIORINO apud CAMILLO, 2012, p.7). 

 O fato de assistir a um filme requer fazer uma análise do gênero ao qual ele pertence. O 

filme Avata, retrata o gênero romance, com nuances de aventura e cenários futurísticos, como 

também pode ser tomado como uma narrativa de busca com temas clássicos, a exemplo da 

descoberta, do triunfo do bem sobre o mal. Uma narrativa atravessada por outros gêneros, como 
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o drama e o épico, que pode ser nomeada com um gênero misto. Segundo a concepção dos 

autores, uma das definições de Avatar no o contexto sócio discursivo em que ele foi gerado, é 

“Aquele que descende de Deus” (IBIDEM, IDEM, p.8), dessa forma, essa temática e a 

intertextualidade com narrativas clássicas nos revelam o caráter mítico do filme.  

Hoje, o termo Avatar assumiu significados diferentes, temos um signo produzido por 

meio da intertextualidade:  a importante na figura do Avatar Azul, personagem principal que 

caracteriza várias funções de ser e estar no mundo, com novas habilidades físicas e estéticas e 

que causa um efeito de sentido de realidade. Desse modo, conforme os autores citados acima, 

o cinema e sua condição semiótica constrói um espectador-sujeito que a tudo vê, inaugurando 

o modo de ser vidente; e ao mesmo tempo, aquele que imóvel observa a vida alheia em 

movimento. Portanto, o filme é um texto cinematográfico em que existe um sujeito de 

enunciação que se refere ao aparato conceitual e técnico, que corresponde aos movimentos de 

câmera, montagem, luz, cenografia, entre outros. Todo esse instrumental se antevê ao 

espectador do filme, colaborando para uma leitura apropriada, posterior ao evento midiático 

(MAIORINO apud CAMILLO, 2012, p.10-11). 

As marcas revelam um tema importante na trama discursiva de Avatar - o tema da RDA 

- e pertencem ao cenário dos humanos, usando várias figuras, tais como s naves, helicóptero, 

canecas, sendo uma visão técnica, predominante da Modernidade. O universo semântico do 

filme é explorado em vários momentos e, nessa linguagem técnica, o manuseio de instrumentos 

avançados constrói um conhecimento novo e amplo que gera um efeito de sentido de 

confiabilidade. Porém, o discurso mítico presente no filme, revestido de figuras ricas e híbridas, 

também faz parte do universo semiótico dos Na’vis, repleto de seres exóticos de cor azul. 

Portanto, os recursos midiáticos utilizados no cinema acolhem o espectador por meio do 

discurso produzido por esse texto nomeadamente fílmico, realístico e subjetivizante. 

A marca RDA, contida em vários produtos no filme Avatar, transmite diversas 

sensações, para isto, foram utilizados diferentes elementos gráficos na construção de sua 

identidade visual, um exemplo é a cor azul. A seguir, analisaremos, na perspectiva semiótica, 

três produtos do filme em questão, contendo a marca RDA: bonecos azuis, caneca e nave de 

guerra.  
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4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DO CORPUS 

 

Em nosso estudo, procuramos identificar os efeitos de sentido provocados pelas marcas 

da cor azul no filme Avatar. Assim, Guitton (2002) considera que as cores são importantes pois 

destacam a identidade da marca e geram associações e sensações, sendo que a marca é capaz 

de transmitir diferentes impressões por meio das cores. A cor azul foi usada como cor 

predominante, em diferentes tonalidades das mais claras às mais escuras. Portanto, no item 

seguinte, voltamo-nos à análise do corpus, constituído por objetos simbólicos presentes no 

filme Avatar.  

 

1. Bonecos azuis, a caneca e a nave de guerra 

 

Os objetos azuis que aparecem à esquerda, em formatos simples e 

com detalhes coloridos, principalmente os bonecos, mobilizam as 

pessoas sobretudo pela imagem visual, em que a marca se coloca 

diante delas chamando sua atenção, fazendo com que o cérebro leia 

a cor antes do conteúdo. As crianças, em especial, têm habilidades 

para aprender usando símbolos, fazendo associações a seus 

significados, sem precisar dos objetos reais. A cor azul, por 

exemplo, está culturalmente associada ao universo masculino, ao 

céu, ou a algo imaterial. Como o termo Avatar, originalmente, 

significava “descida de Deus” ou “encarnação”, talvez o objeto 

simbólico indique uma aproximação com o mundo espiritual. A cor 

azul poderá indicar a luz, a essência espiritual, ou ainda, um corpo 

virtual. Já o preto produz sentidos de obscuridade, mistério, o que 

é bem típico dessa figura imaginária. 
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O azul da caneca enfatiza o personagem Avatar, com traços que 

transmitem o equilíbrio entre o azul e o preto, com contornos ou 

acabamentos em pequenos detalhes. A calmaria e serenidade do 

azul, o preto como cor secundária, presente em detalhes dos 

símbolos, são muito bem apostos e têm como objetivo a 

aproximação sem comprometer a realidade da marca. Segundo 

Guitton (2012), existe uma forte tendência, também, em utilizar a 

combinação de várias cores na mesma marca. Muitas vezes, são as 

cores primárias, aquelas que a criança aprende brincando com tinta 

guache, ou as que lembram a paleta de cores do arco-íris, 

transmitindo descontração, espontaneidade e alegria (GUITTON, 

2012, p. 10).  

 

Quanto ao tipo de marca, apresenta a combinação de logotipo e símbolos, que pode ser 

classificada como Assinatura Visual, conforme Guitton (2012).  Tal combinação (de um logotipo 

com um símbolo) pode ser utilizada de uma forma única ou ter várias possibilidades de 

combinação, algumas vezes privilegiando o logotipo, outras vezes destacando o símbolo. O fato 

de ser ícone, ou seja, signo que sugere seu objeto por similaridade, reforça esta associação direta 

com o produto e/ou público-alvo. A nave de guerra possui símbolos figurativos, baseados em 

ícones, traz a representação de mundo mágico, colorido e alegre, o que produz uma sensação de 

imersão neste mundo. Desse modo, as marcas infantis se aproveitam desta característica para 

desenharem sua própria identidade visual, seu próprio tipo de fonte, singular e com detalhes que 

imprimem o conceito da marca. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com Perez (2014, p. 26), em Avatar percebemos um lugar social perturbador, 

o da cobiça humana em busca da riqueza, camuflado sob a roupagem dos interesses 

mercantilistas da Mineradora RDA. Esse lugar dos homens no filme remete-nos a uma crítica 

do produtor/diretor sobre o contexto mundial hodierno, em que prevalece a lógica do 

consumismo no ocidente, nos séculos XX e XXI.  
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No decorrer deste artigo, foi possível analisar alguns elementos visuais do filme Avatar, 

como também perceber a importância de se trabalho com o gênero filme, tanto pela  linguagem 

cinematográfica,  que revela o posicionamento  perante vários assuntos que envolvem a própria 

vida e a sociedade, ou seja, a Indústria Cultural com os costumes das chamadas culturas de 

massa, quanto pela relevância do gênero filme, por tratar-se de um instrumento adequado para 

o desenvolvimento de um trabalho que envolve tanto a leitura (no sentido de compreensão, de 

interpretação) como a escrita, por possibilitar à plateia registrar ideias, descrever, comentar, 

argumentar, interagir e posicionar-se .  

Segundo Nogueira (2010), o cinema se auto define como indústria, e símbolos 

publicados dos rendimentos de seus diretores-gerais tiram qualquer dúvida sobre a necessidade 

social de seus produtos, principalmente das marcas. Um tema importante, pois a imagem da 

marca é considerada um referencial no desenvolvimento e sucesso das indústrias 

cinematográficas, que podem ser, inclusive, influenciadoras na decisão de compra.  A 

abordagem sobre as marcas e sua discussão jurídica propiciam um maior conhecimento a todos 

aqueles que se interessam pelo assunto, sobretudo aqueles que se voltam aos estudos do Direito. 

Um fato positivo, observado no desenvolvimento das análises da cor azul das marcas 

presentes no filme, foi a linguagem alegórica empregada, que alavanca elementos capazes de 

emocionar e envolver o espectador para que reflita sobre aspectos do cotidiano apresentados 

pelo cinema, motivando, assim, grande parte do público à sua percepção e à reflexão. Em vista 

disso, o estudo dessa linguagem desperta os espectadores para compreender e identificar o 

sentido das imagens e dos discursos, constitutivos não apenas do gênero filme, mas de diversos 

outros produtos mostrados pela produção cinematográfica e midiática, familiarizando-se, dessa 

maneira, com a representação gráfica e visual e desenvolvendo suas capacidades cognitiva e 

crítica. 
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E VEIO A INTERNET PARA TUDO REVOLUCIONAR: direito 
da música e na música. 

And the internet has come to revolutionize everything. 

Y vino a internet para todo revolucionar. 
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RESUMO:  

Trata o presente artigo de falar sobre direito na música e do direito da música que é de 
encantamentos e revelações em que se contrapõem a história da música e a do direito, 
elaborada sensibilidade. Se diferentes são seus caminhos, (direito e música) o rumo é um só, 
em que mãos mágicas se misturam com o imaginário, colocando em paralelo, de um lado, o 
dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, de outro, as elaborações do conhecimento e das doutrinas jurídicas em 
sede de direito do consumidor , tributário específicos para análise neste artigo,  ao longo do 
tempo. Em ambos, os emaranhados de ruídos e sussurros de vida instrumentalizados pelo 
existir culturalizado humano, de seus primórdios aos tempos atuais.  E veio a internet para 
tudo revolucionar. 

Palavras-chave:  Direito tributário. Interpretação. Majors. Música na internet. Direito do 
Consumidor. 

 

ABSTRACT: 

This article of the present about music right that of incantations and revelations that are 
against the history of music and the law, drafted with unusual sensitivity. If their paths are 
different, the course is one in which magic hands to mix with the imaginary, putting in 
parallel on one side, the do, re, mi, fa, sol, la, si, on the other, the elaboration knowledge and 
legal doctrines over time. In both, the tangles of sounds and whispers of life there culturalized 
exploited by humans, its beginnings to modern times. And the internet has come to 
revolutionize everything. 

Key-words: . Interpretation. Majors. Music Internet. Tax and Consumer Right. 

 
                                                             
1 Professora da graduação e Pós-graduação do Mestrado em Direito da Universidade Federal de Sergipe 
(aposentada). Orcid nº http//orcid.org/0000-0002-5818-5824 
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RESUMEN: 

Se trata del presente artículo de faalr sobre derecho musica que es de encantamientos y 
revelaciones en que se contraponen la historia de la música y la del derecho, elaborada 
sensibilidad. Si diferentes son sus caminos, (derecho y música) el rumbo es un solo, en que 
manos mágicas se mezclan con el imaginario, poniendo en paralelo, por un lado, el do, re, mi, 
fa, sol, allá, de otro, las elaboraciones del conocimiento y de las doctrinas jurídicas a lo largo 
del tiempo. En ambos, los enredos de ruidos y susurros de vida instrumentalizados por el 
existir culturalizado humano, de sus primordios a los tiempos actuales. Y vino a internet para 
todo revolucionar. 

Palabras-clave:  Interpretación. Majors. Música en Internet. Derecho Tributario e 
Consumidor. 

 

INTRODUÇÃO 

         Trata o presente artigo de falar sobre o direito na música e o direito da música que é de 
encantamentos e revelações em que se contrapõem a história da música e a do direito, 
elaborada sensibilidade. Se diferentes são seus caminhos, (direito e música) o rumo é um só, 
em que mãos mágicas se misturam com o imaginário, colocando em paralelo, de um lado, o 
dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, de outro, as elaborações do conhecimento e das doutrinas jurídicas ao 
longo do tempo. Em ambos, os emaranhados de ruídos e sussurros de vida instrumentalizados 
pelo existir culturalizado humano, de seus primórdios aos tempos atuais.  E veio a internet 
para tudo revolucionar o que se conhecia por direito autoral. Música é arte, é humanidade, é 
amor, é tudo. Viva a música! 

        Com algumas exceções, poucos artistas vivem de sua arte. O direito autoral como é 
conhecido não tem resolvido o impasse sobre a remuneração do artista.  Fica muito longe de 
resolver esta questão, de corrigir os fenômenos do sistema em torno da música. Mas nem tudo 
, quando se fala em remuneração de artista , se restringe ao âmbito do direito autoral.  

Quando o amor acontece 

“Coração sem perdão, diga fale por mim Quem roubou toda a minha alegria O amor me 
pegou, me pegou pra valer É que a dor do querer, muda o tempo e a maré Vendaval sobre o 
mar azul Tantas vezes chorei, quase desesperei E jurei nunca mais seus carinhos Ninguém tira 
do amor, ninguém tira, pois é Nem doutor nem pajé, o que queima e seduz, enlouquece O 
veneno da mulher O amor quando acontece a gente esquece logo que sofreu um dia, ilusão O 
meu coração marcado tinha um nome tatuado que ainda doía, pulsava só a solidão O amor 
quando acontece a gente esquece logo que sofreu um dia, esquece sim Quem mandou chegar 
tão perto se era certo um outro engano coração cigano E agora eu choro assim O amor quando 
acontece a gente esquece logo que sofreu um dia, esquece sim Quem mandou chegar tão perto 
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se era certo um outro engano, coração cigano E agora eu choro assim.” Aldir Blanco e João 
Bosco. 
 
João Bosco e Aldir Blanco 
 
https://www.youtube.com/watch?v=In9ObckBGEI 
 

Segunda a autora da obra resenhada Monica Sette Lopes, a obra2,  é resultado de uma 

trivialidade e de uma metáfora de Paulo Ribeiro Vilhena: a de que Savigny era o Bach do 

Direito. O trabalho da referida autora discute a história do Direito tendo como perspectiva a 

música, concentrando-se, especialmente, na contribuição da interpretação da música para a 

compreensão do Direito. Respaldando-se em Merleau-Ponty, pondera que tais trânsitos, 

decerto, se resumem “ao exercício de sinestesia, um exercício da possibilidade de 

experimentar diversamente as impressões produzidas por duas fontes tão incisivas da 

realidade humana”, em que se vislumbram o impacto e a mistura de sensações. 

O Direito e a música despontariam “como invenção ou como impulso para a 

reinvenção da vida”, uma vez que o trânsito nas complexidades da música e do direito 

suscitaria o espaço e o tempo como frutos da vocação e das revelações criativas. A música 

ordenaria em si mesma o tempo, conjugando o som e o silêncio. O Direito, por sua vez, 

conforme ensinamento de Roland de Gandé, organizaria e reconstruiria o tempo e o espaço, 

revelando-se, como assevera Gerald J. Postema, “forma social temporariamente estendida”. 

No entendimento de Mônica Sette Lopes3, a palavra “interpretação” é o elo entre 

Direito e música. Se, de um lado, subsiste a distinção interpretativa entre música e direito, há, 

de outro, “uma consonância integrativa na vocação de ambos para a expressão e na conexão 

com o social pela interação com as coisas da vida”. 

                                                             
2 LOPES, Mônica Sette. Uma metáfora: música e direito, São Paulo: LTR, 2006. 
3 BARROS, Carla Eugenia Caldas. Resenha do livro Uma metáfora: música e direito, São Paulo: LTR, 2006 de 
autoria de LOPES, Mônica Sette Lopes. Mônica Sette Lopes é mineira, tem doutorado em Filosofia do Direito, é 
professora de graduação e de pós-graduação da Faculdade de Direito da UFMG, onde leciona História e 
Filosofia do Direito e Teoria do Método Jurídico. Estuda violão e canto e é juíza titular da 12ª Vara do Trabalho 
de Belo Horizonte. Publicou outras obras como: A convenção coletiva e sua força vinculante (LTR, 1998), A 
equidade e os poderes do juiz (Del Rey, 1993) e Imagens da Justiça (LTR, 2010), além de vários artigos. 
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Em seu estudo, a autora recorre à história humana, remetendo-se até a Antiguidade, 

buscando “a compreensão do relacionamento entre os seres no mundo” porque, no Ocidente, 

seu ponto de maior expressão se originou entre os gregos. Segundo seus termos, “neles a 

composição mítica leva à manifestação poética e está à filosofia como fonte de pensamento 

organizado”. Assim, os primeiros filósofos, como os primeiros sons produzidos pelo homem, 

estariam ligados à natureza que lhes era possível experimentar, de onde surgiriam os 

primeiros instrumentos musicais e os ensaios para o entendimento da vida e da morte. 

Destaca, nesse empenho, o deus grego Hermes, deus do comércio, dos ladrões, mas também, 

símbolo do intérprete. “Ele pôs as cordas de tripa no casco da tartaruga e produziu a lira” o 

que permitiria a ideia de que “a interpretação implica um trânsito ágil por várias passagens da 

vida”. 

Sem dúvida, interpretar diz respeito à relação harmonia-desarmonia, uma vez que 

envolve os processos de contextualizações, descontestualizações e recontextualizações 

contínuas no tempo e no espaço. Certamente, não dúvida que “a lei, numa antevisão de 

equilíbrio-desequilíbrio, distribui-organiza os valores absorvidos dos fatos e dos interesses 

que em relação a eles se dispõem, segundo critérios de apropriação que devem avaliar 

desigualdades e antagonismos”.  

Dignas de nota há duas considerações da autora. A primeira diz que “a música se 

organiza segundo uma divisão de tempo e de espaço: os lapsos de duração dos sons e das 

pausas e a específica posição de cada som-nota em relação a um determinado conjunto de 

notas”. Então, a harmonia transitaria entre equilíbrios e desequilíbrios, submetendo-se “à 

versão do intérprete que reelabora o seu sentido, que retoma, remonta a sincronia de sua 

divisão original”. 

A segunda assevera que “no direito, a norma submete-se à versão do intérprete que 

desloca o eixo da abstração para a seara da concretude e busca reencontrar as matrizes de 

tutela que a impregnaram na distribuição de medidas de interesse e de poder. ” Os fatos 

pulsam na definição de seu sentido jurídico, a partir da sentença, lugar em que a norma define 

os contornos de uma situação jurídica individualizada e retorna ao momento da divisão, numa 

revivescência do conflito original.  

Ressalta Mônica Sette Lopes que os gregos consideravam a música como força 

voltada à educação do homem e de seus espíritos. Platão, em “A república”, atenta-se para 
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essa questão, observando que ela leva os indivíduos “a cumprir seu papel nos limites de suas 

aptidões e das necessidades da Cidade”, o que permite identificar sua conexão com a ideia de 

justiça. Enfim, “a música teria uma posição ambivalente no que tange à justiça”, uma vez que, 

sendo a correta, ela “moldaria a alma dos homens de forma a que exercessem na cidade aquilo 

para que seus espíritos fossem talhados, inserindo-se no ponto de equilíbrio conformador do 

justo”. Em contraponto, a música imprópria seria fator estabilizador das relações, que 

implicaria a vigência da injustiça. 

Aristóteles, por seu lado, em “A política”, consideraria a música como “imitação dos 

sentimentos morais”, na expressão de Léon Duguit, isso com base, segundo o mesmo 

doutrinador, nas “diferenças intrínsecas na natureza dos diferentes acordes”. Por sinal, 

Aristóteles teria identificado outra perspectiva para música, visualizando-a também como 

apenas instrumento de prazer. O fato é que, com tempo, a música perderia sua natureza 

puramente educativa, assumindo característica plenamente pragmática, como mera diversão. 

Essa foi a conotação mais evidente com que a música se introduziu no mundo romano. 

Todavia, ela não perderia, de todo, sua natureza subjetiva. Pondera a autora que, “é 

entre dogma e zetética que se podem observar as incursões do direito e da música em Roma, a 

partir de suas conexões com os fenômenos que lhes eram contemporâneos e de suas projeções 

para o futuro”. 

Adiante, ressalta que “a fórmula, como repositório concreto do poder disciplinador dos 

pretores e como manifestação de sua competência para dizer qual era o direito, é um exemplo 

da expressão oral” e recorre a Assier-Andrieu, para quem “formular é prescrever os limites 

das ações humanas, estabelecer os marcos e no seio desses marcos, dar o ritmo, marcar o 

compasso”. 

Dessa forma, ela sinaliza para a permanência no tempo da relação entre direito e 

música, quando aponta a questão da oralidade, uma vez que essa oralidade nos remete à 

relação entre hermenêutica discursiva do direito e a interpretação sonora da música. Ela 

destaca: “a tradição romana, pela formulação oral do pretor, influenciou a nomenclatura 

jurídica num intrincado jogo de ações ligadas ao soar da justiça, representando uma atuação 

em que a voz concreta do caso tinha muita importância”. 
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Quase no apagar das luzes da Antiguidade, surgiu Santo Agostinho, como bem ressalta 

Mônica Sette Lopes, o artífice da ideologia católica que marcou seu poder ao longo da Idade 

Média e que interveio “na formulação da música e na consecução do direito”. Defendia que o 

princípio da justiça e a música deveriam estar a serviço da vontade divina. Por conseguinte, o 

religioso, enquanto recomendava aos indivíduos cuidados com a beleza e o poder dissipador 

da música, para que não ficassem prisioneiros deles, ponderava que a justiça não estaria, nas 

palavras de Cabral de Moncada, “na natureza das coisas, nem na razão, nem na ideia 

platônica, mas unicamente na vontade divina. Justo é simplesmente o que deus quer só por 

quer”.   

Consoante à autora, ainda que a interpretação consignasse “influência técnica 

pertinente às fontes jurídicas clássicas, o texto religioso tinha como antecedente necessário o 

fato de trazer em seu conteúdo as verdades da fé”. Em suma, “na Idade Média, era Deus quem 

dizia como a música devia soar, como a norma devia operar. Era Deus que modelava as 

palavras. Era Deus que conduzia a produção da prova. E ele se dirigia diretamente aos 

eleitos”. 

É correto afirmar que o Renascimento introduziu, tanto na música quanto no Direito, 

profundas transformações interpretativas e modificou, inclusive, seus lŏci. Eis que as Grandes 

Navegações expandiram o mundo conhecido pelos europeus, impondo, de um lado, novas 

concepções de território e de domínio, promovendo, de outro, o crescimento dos centros 

urbanos, o que possibilitou focos centralizadores de poder que se sobrepuseram à antiga 

organização política medieval. Já o Humanismo, fundado na retomada da cultura greco-

romana, alterou a relação sagrado-natural, voltando o homem à cena central das 

preocupações. A esses fatores se soma o avanço da Ciência, que se desvinculou do 

dogmatismo religioso, apoiando-se no instrumentalismo iniciado por Galileu.  

Para Mônica Sette Lopes, a fixação dos homens nas cidades e o aparecimento de focos 

centralizadores de poder, promoveram o “fortalecimento de uma ordem normativa que se 

expressou na lei ou no direito da cidade, consolidando a ideia de um direito comum”. 

Ademais, segundo ela, “os músicos inseriram-se nas atividades da cidade que se 

desenvolviam e assumiram nelas funções públicas”. Ao tempo em que exerciam papel 

importante durante as cerimônias e festividades religiosas e laicas, também se ocupavam de 

outras funções, “como a de vigia, que incluía o toque de instrumento para anunciar incêndio 

ou a chegada de viajantes”. 
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Esta época retrata em que os homens ansiavam por segurança face às complexidades 

do mundo diferente e moderno que lhes era apresentado e sentido. Como bem diz a autora, 

com vistas a esta segurança, surge a tendência de harmonizar, uniformizar a legislação 

pertinente ao Direito e à música, refletindo o ir e vir em forma paralela, conjunta, parceira dos 

fatos, nos compassos do tempo quer do Direito, quer da música. A renascença caracterizou-se 

por ser profícua em grandes obras criativas, reflexo da maior liberdade que reinava nos 

estados que refletiam nos compositores. A dicotomia entre compositores e intérpretes se 

consolida na música, neste período. Diz a autora, novamente remontando-se à matriz de seu 

livro, que os intérpretes da norma seriam, portanto quem decodificasse o texto cravado na lei 

e o descerrasse para a vida concreta, citando como exemplos, os advogados, os juízes e os 

destinatários da norma (p. 66). 

Com todas as características do renascimento, o homem se relacionando com seu eu e 

o mundo, interpretando tudo ao redor, não contribuiu para com o afastamento desse com 

Deus. Os trabalhos eram realizados para a aceitação de Deus e agradável aos homens. Com a 

reforma e a contrarreforma, não só dividiu a fé, mas também influenciou a música e a teoria 

jurídica. Grotius e Lutero foram pensadores da época e suas ideias transitavam em torno da 

simplicidade para que o acesso ao conhecimento fosse geral, tanto que Lutero substituiu o 

latim tradicional das assembleias religiosas para o alemão. 

A ponte para o Barroco para a época da racionalidade exacerbada persistia em sede do 

direito, na evidencia da busca da certeza e da segurança do homem. A liberdade só se 

aquietaria quando todos indistintamente fossem libertos pela mesma lei. 

Com extrema maestria, a autora nos declina que o absolutismo francês define o estilo 

do direito à música. O poder tão presente, tão marcante na sociedade da época tinha seu clone 

na música, o cantor de ópera, pois era absoluto no seu espaço para expressar a liberdade. Os 

instrumentistas representavam o povo, escondido nas penumbras dos acordes e dos fatos da 

sociedade. Rousseau, Telemann e Bach representaram vários mundos em um só mundo, com 

vários personagens. Buscaram sempre o novo, nas suas investigações e miscigenações das 

possibilidades, buscando sempre a harmonia. 

Montesquieu com o Espírito das leis,  pensa ele, no direito e o concebe na dinâmica da 

fuga bachiana. Bach ao nos apresentar em sua obra, as idas e vindas, em pontos e 

contrapontos de sua obra, de sua música, nos fala, nos mostra a dualidade, o contraditório, e 
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não na imutabilidade das coisas. O direito posto só é aceito se encontra condições favoráveis 

para a construção de uma base sólida de referência e de controle. Como bem afiram a autora, 

“a lei passou a ser uma palavra mágica, algo que diz, que dispõe, que reza, na versão 

popularesca da expressão jurídica. Quando a lei reza, ela revive e reescalona a música. ” 

(p.86). 

A lei passou a ser o referencial da apresentação da liberdade enquanto que, o contrato 

fora o instrumento de exteriorização do registro das vontades do querer de um, do querer de 

outro, do querer de ambos. É o marco do Iluminismo. O Direito e a música no classicismo 

registraram, refletiram todas estas ambivalências do período. Todos deveriam entender a 

linguagem que seria o instrumento para modelar a regra, a norma, bem como a música, que 

deveria ser esta universal, através e na, descodificação da linguagem específica para geral. 

Volta a autora neste ponto, a fazer o viés com a interpretação, ao “afirmar que se construiu 

então uma “jaula métrica” para a música e para a compreensão do Direito. O fato da vida e 

aposição do intérprete foram sensivelmente afetados por esta tendência a uma excessiva 

racionalização.” (p. 89). 

O inesperado sempre traz uma surpresa e a ideia estática de que o Direito devia-se 

apenas ser conhecido na lei, com tamanha racionalização, ficou mitigado, quando a realidade 

fática apresentou outros meios de interpretação impregnados de ruídos sons distintos ao 

ouvido do público. E o compositor romântico entende o espírito do povo e ao mesmo tempo a 

dimensão, o espaço do Direito. Consegue aliar e unir a função interpretativa na música e no 

direito, na sua pessoa. 

A autora adota, neste feitiço/livro, o método indutivo, dedutivo, remetendo-se a 

procedimentos analíticos e interpretativos dados pela Música e pelo Direito, Filosofia e 

História do Direito. Os dados foram coletados no livro dos feitiços da vida, da estrutura da 

música, nas pausas da música, do caminhar da filosofia do direito no tempo, no caminhar da 

humanidade e sua história no Direito. 

Novos equilíbrios se impõem na sociedade civil e no Estado com o surgimento de 

várias mutações sociais surgidas com as novas tecnologias, com as novas mídias. O Estado 

precisa desempenhar atividade estratégica para facilitar as harmonias, integração e cooperação 

entre os atores envolvidos na difusão da cultura, na sua transmissão, na sua divulgação, na 

segurança jurídica dos direitos autorais. A partir da apresentação do direito constitucional à 
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liberdade de expressão artística, do conceito de arte e seu conceito aberto, do direito autoral, 

direitos conexos, vamos construindo uma análise do direito na música e direito da música. 

II - Breve histórico do direito da música 

La musique est définie par Jean Jacques Rousseau, musicoloque à ses heurs comme “ 

l’art de combiner les sons d’une manière agréable à l’oreille” 

Na Antiguidade mais remota, a autoria, praticamente, era desconhecida. No Oriente 

Médio, se célebres eram narrativas épicas e religiosas, tragédias, poesias e outros gêneros, 

que, geralmente, versavam sobre ocorrências lendárias, suas autorias eram atribuídas a figuras 

mitológicas, deuses ou heróis divinizados, isso quando não anonimizadas pela tradição. 

Enfim, no máximo, já em estágios mais evoluídos das culturas, se comemoravam os artistas 

que as divulgavam, recitando-as ou cantando-as, quando talentosos, a exemplo de Homero 

com a Ilíada e a Odisseia. 

A autoria das obras começou a ser considerada na Grécia, mas não como um direito 

dos autores, e sim como reconhecimento e louvor de seus talentos, especialmente na 

dramaturgia, na Filosofia, em alguns casos, na poética e em textos científicos, como os de 

Medicina, que, segundo informam Mantovani, Dias e Liesenberg, deveriam ser avalizados por 

um autor. A proteção circunstanciava-se, por conseguinte, no jus naturalis, sujeitando-se o 

plagiador às sanções morais da sociedade, que o excluía dos meios intelectuais. Seu ato, 

embora não fosse penalizado, era tão reprovável quanto os furtos. 

É em Roma que o direito autoral ganha forma jurídica, não obstante aos autores se 

atribuíssem “[...] somente a glória e as honras que advinham do feito, de sorte que o direito à 

remuneração pertencia ao copista ou, sendo o autor escravo, ao seu senhor”. Passava a obra, 

por conseguinte, a ter duas conotações em termos de propriedade: a moral, de quem 

desenvolvia a atividade criadora em si, e a econômica, exclusiva daquele que se investia no 

mero trabalho de reproduzi-la.  

Durante a Idade Média, se o direito sobre as obras sofreu transformação, foi ela no 

sentido do monopólio das obras escritas e do trabalho dos copistas, esses, em sua maioria, 

religiosos enclausurados em conventos e mosteiros, quase todos, isolados do mundo 

considerado profano. Passava, então, a Igreja a tutelar rigorosamente a produção intelectual, o 

que muito agravou a desculturação da Europa, ou seja, o esquecimento de grande parte do 
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legado cultural romano, repudiando obras e restringindo o acesso das pessoas às que acolhia. 

Desde os tempos antigos eram os autores bem como os artistas considerados artesões até o 

Renascimento. E, os artesões estavam agrupados em corporações as quais criavam suas leis 

que os protegiam contra terceiros. Com isso, as glórias dos autores e os lucros dos copistas só 

ressurgiriam com a chegada dos mouros à Península Ibérica, que, ao despertarem o leigo 

europeu não só para cultura greco-romana, mas também a mulçumana, promoveram o gosto 

pelas Artes e pela Ciência, a ponto de tornar-se o árabe, ao lado do latim, na segunda língua 

erudita da Europa. 

Com o invento de Gutenberg, em 1436, livros passaram a ser reproduzidos em série e 

a custos mais baixos, perdendo importância a figura do copista, e, devido a maior difusão das 

obras, promoviam-se não apenas as glórias e honras do autor, mas, especialmente, sua 

reputação. Como consequência, o nome dos autores e as temáticas passavam a agregar valor 

significativo às obras, ao contrário do trabalho dos que apenas as reproduziam. Segundo 

Oswaldo Santiago, a invenção da imprensa foi o “ponto de eclosão” dos direitos dos direitos 

autorais :com a invenção da Imprensa de Gutemberg (1445) permitiu que a reprodução  

mecânica dos manuscritos e a exploração comercial destes manuscritos provocou o surgir da 

necessidade de um Direito que protegesse o direito do autor. Caminhou então a doutrina em 

direção a dois sistemas de proteção: sistema europeu de proteção à personalidade do autor e 

os de reprodução (direitos conexos) e o anglo-saxão (proteção de caráter pessoal e proteção de 

caráter real) copyright e droit d’auteur. 

Mesmo assim, apesar da crescente polêmica que se instalou entre autores e editores, 

ainda predominou, por todo o período da Renascença, a visão de que os frutos das obras 

pertenciam aos que as editavam, restringindo-se o direito autoral a iniciativas isoladas, 

marcadas pelo favoritismo. Reconhecia-se, por conseguinte, os direitos de um ou outro 

indivíduo, sobre o que ele próprio produziu ou, mesmo, outra produção, a exemplo de certo 

Gerard, da França, que se privilegiou com o direito exclusivo de imprimir epístolas de São 

Paulo, por força de concessão do Rei Luiz XII. Também há Rubens, o célebre pintor 

holandês, que reservou para si os direitos de reprodução de seu quadro “A descida da cruz”. 

Quase duzentos anos foram necessários para o reconhecimento legal da obra como 

propriedade de seu autor, se considerado o “Licensing Act”, de 1662, da Inglaterra, que 

proibia a reprodução de obras sem registro e licença, o que mais era “[...] uma forma de 

censura, já que só se licenciavam livros que não ofendessem o licenciador”. Ademais, 
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garantia “[...] à chamada ‘Stationer’s Company’ o monopólio da reprodução e do comércio de 

livros mediante o pagamento de ‘royalties’ ao monarca”. 

Em 1709, também na Inglaterra, é promulgado o “Copyright Act”, da rainha Ana I da 

Grã-Bretanha, que entra em vigor no ano seguinte, específico à proteção de obras. O ato real, 

segundo Allan de Souza, foi influenciado pelas contendas entre autores e editores “[...] sobre 

a titularidade dos direitos de reprodução e o modo de sua transmissão [...]”, acrescentando-se 

“[...] os conflitos entre as pretensões destes na perpetuidade destes direitos e os pleitos da 

emergente sociedade civil em uma limitação a estes direitos”. Tinha a seguinte ementa: “Uma 

lei para o encorajamento da aprendizagem, através da concessão das cópias dos livros 

impressos aos autores ou compradores de tais cópias, durante os tempos mencionados”. É 

com ela que se inicia a vertente do direito autoral do “copyright”, conforme explica Ascensão: 

Na realidade, o que esta lei concedeu foi um privilégio de reprodução: “shall have the 

sole right and liberty of printing such books”. Surge assim a visão anglo-americana do 

copyright, que nunca foi abandonada. Na base estaria a materialidade do exemplar e o 

exclusivo da reprodução deste. 

Com o denominado “Estatuto da Rainha Ana”, ou seja, o “Copyright Act”, ficava 

reconhecido, enfim, o direito à titularidade dos autores por um período de 21 anos, se cópias 

impressas existissem, e, em caso contrário, de 14 anos. Todavia, as obras, para serem 

publicadas, passavam a depender da cessão desses direitos aos editores. Com isso, segundo 

Eliane Abrão, permaneciam os livreiros como os grandes beneficiários. 

Explica Eliane Abrão que o “copyright” “[...] é um direito reservado desde a 

concessão do primeiro monopólio à indústria editorial, à confecção e à comercialização de 

cópias que propiciassem [sic] a venda de um mesmo escrito a diversos adquirentes”. Ademais, 

segundo a autora, sua proteção se estende a qualquer texto escrito, independentemente de sua 

natureza, inclusive obras abrangidas pelas convenções internacionais que versam sobre os 

direitos autorais, alcançando, ainda, as produções musicais, as audiovisuais, as emissões 

radiofônicas, até mesmo desenhos com qualquer conteúdo. Enfim, explica Abrão: 

Garantidas, mais tarde, prerrogativas também aos autores, a indústria de duplicação 

passou a receber, por outorga destes, o seu copyright, com a participação dos autores na venda 
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das cópias através de percentuais incidentes sobre os valores de vendas, os chamados 

royalties, ou direitos patrimoniais.  

A acolhida do “copyright”, nos Estados Unidos da América, ocorreu já na época em 

que despontava a nação, no século XVIII. Integrando leis estaduais, ele foi incluído na 

Constituição de 1787, promulgando-se, em seguida, três anos depois, lei federal, o “Copyright 

Act” de 1790. 

No século XIX, os debates em torno do “copyright” concentraram-se na limitação da 

propriedade. Argumentava-se que, em termos de médio prazo, o monopólio das obras era 

contrário ao saber e à literatura, prejudicial, inclusive, ao comércio. Além disso, 

acrescentavam-se críticas aos pleitos dos autores, sustentados que estariam, sem dúvida, em 

uma espécie de mercenarismo, uma vez que se profissionalizariam e seriam remunerados, 

enquanto lhes bastariam as glórias futuras. Havia, ainda, uma terceira perspectiva, em que se 

entendia o monopólio como um mal necessário e, por isso, deveria durar apenas o suficiente 

para que se assegurasse a mantença do autor, e nada mais do que isso. 

No “copyright” e, em particular, na legislação americana, permanece a primazia da 

materialidade do objeto da proteção, no caso, o exemplar da obra e sua reprodução, exigindo-

se seu registro formal para que exista o direito. Não tem qualquer significado prático, 

portanto, o aspecto imaterial da obra, o ato da criação, que, por si mesmo, implica proteção 

para outros sistemas legais, independentemente do cumprimento de quaisquer exigências 

formais, tendo elas somente valor declaratório. 

Há casos em que é admitida a flexibilidade da proteção do “copyright”, permitindo-se 

cópias, adaptações e distribuições desoneradas, portanto, sem a permissão do titular do 

direito. Segundo Miguel Vieira e Paulo Uebel, os critérios para aplicação dessa flexibilidade 

não estão muito claros na lei americana. Devido a isso, “[...] cada caso deve ser analisado 

segundo as características e circunstâncias próprias”. Os critérios que determinariam os casos 

de “fair use”, aproveitando-se expressão jurídica americana, seriam, em princípio: 

 O propósito e a característica do uso, incluindo se o mesmo é de natureza comercial, 

ou se é educacional, sem fins lucrativos – ou seja, o uso para fins reconhecidamente 

comerciais enfrentará maior dificuldade para ser considerado fair use; ao contrário, eventual 

uso educacional será melhor acolhido nessa doutrina. A natureza do trabalho protegido pelos 
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direitos autorais – ou seja, copiar trabalhos sobre fatos do cotidiano é mais tolerável do que 

copiar trabalhos criativos, fictos, inéditos. 

 A quantidade e o conteúdo do trecho utilizado em relação ao todo do trabalho 

protegido – ou seja, quanto maior for o trecho copiado, ou mais significativo for este para o 

todo, mais difícil será a aplicação da doutrina do fair use. Os efeitos do eventual uso, de 

acordo com o potencial de venda ou o valor do trabalho protegido – ou seja, se o uso 

apresentar impacto contrário no mercado, nas vendas, do trabalho original, não constituirá, de 

modo algum, fair use. 

  É com a Revolução Francesa que se consagra a primazia do autor, assegurando-lhe, 

enquanto durar sua vida, a inalienabilidade de seus direitos, entre eles o do ineditismo, da 

integridade e da paternidade de sua obra, não podendo ela sofrer qualquer modificação sem 

consentimento expresso. Inspirados na legislação inglesa, os franceses, segundo Santiago, 

elevam o direito do autor à condição de princípio legal, reconhecendo a obra como sua 

propriedade. A propósito, observa Allan de Souza: 

É interessante notar que, embora a procedência em matéria de direitos autorais, na 

Europa Continental, seja atribuída à França aponta que Carlos III, da Espanha, havia, em 

1763, 14 anos antes da França, portanto, consagrado a titularidade exclusiva do autor ou seus 

herdeiros, em perpetuidade. 

Informa Souza que, inicialmente, a Revolução Francesa aboliu todos os privilégios, de 

livreiros e de autores, para, em seguida, “após passadas as emoções e transcorrido o período 

de exaltação”, estabelecer “os direitos autorais, sob o nome de direito de autor”, uma vez que 

“a mais sagrada, a mais pessoal de todas as propriedades é a obra fruto do pensar do escritor”. 

A partir da última década do século XVIII e início do seguinte, inúmeros foram os países que, 

inspirados pelos franceses, promulgaram leis sobre os direitos autorais, inclusive da América 

Latina. O fato é que, na França, inaugurou-se uma nova vertente para o direito autoral. 

De toda maneira, o sistema continental europeu é o sistema chamado de direito do 

autor, assente na tutela do criador. Este sistema coexiste no plano internacional, mediante 

composições muitas vezes semânticas, com o sistema anglo-americano do copyright. Porque 

centrado na tutela do exemplar, o sistema anglo-americano admite largamente que o direito de 

autor seja atribuído à empresa [...]”. 
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Controvérsias importantes perduraram ao longo de quase todo o século XIX, em 

especial as relativas à ordem do novo direito que se inaugurava em vários sistemas 

legislativos, centradas especialmente, na confusão entre obra em si mesma e sua 

materialidade. É a concepção do delito de contrafação que leva os estudiosos alemães ao 

aspecto moral dos direitos do autor. Segundo Ascensão, através da ideia da imaterialidade da 

obra literária, eles alcançam, já no final do século XIX, “a concepção pura dos direitos sobre 

os bens incorpóreos” e, ao entenderem que a criação só pode ser individual, admitem, 

unicamente, os direitos das pessoas físicas. Até hoje, nos países de língua alemã, a obra 

coletiva é desconhecida. 

Em 1882, aqui no Brasil, na Faculdade de Direito de Recife (ciclo de Recife), o 

professor e Jurista Tobias Barreto de Meneses apresentava em tese para banca de concurso 

público para o magistério, a expressão “Direito Autoral” na nossa doutrina e no nosso 

ordenamento jurídico e propondo a classificação do direito civil na parte de pessoas, a do 

direito autoral. Tese esta consagrada no Código Civil de 1916, por Clóvis Bevilágua, seu 

discípulo. Em 1827 foram criados os cursos jurídicos em Olinda e em São Paulo, que criou no 

nosso ordenamento o direito de autor de obras literárias (código criminal de 1830). 

“En 1985, de nouveaux droits patrimoniaux – sur l’interprétation et sur la production de phonogrammes, 

notamment – et um Droit moral plus limité qu’un droit d’auteur – pour la interprétation seulement – ont été 

établis. Faute de mieux, on les a appelés droits voisins du Droit d’auteur. Il nous intéressent d’autant plus qu’ils 

concernente pour beuacoup de la musique”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

A primeira iniciativa em prol de um pacto internacional sobre direitos autorais, de que 

se tem notícia, ocorreu em 1840, envolvendo alguns Estados europeus, entre eles, a Sardenha, 

o Império Austro-Húngaro, os ducados de Parma, Moderna, Toscana, inclusive o então 

denominado Estado Pontifício. Várias convenções ocorreram desde então, algumas de suma 

importância até hoje, como as de Berna (1886) e de Genebra (1952), não se esquecendo da 

celebrada em Washington, a denominada Convenção Interamericana sobre os Direitos do 

Autor em Obras Literárias, Científicas e Artísticas (1946), administradas pela Organização 

dos Estados Americanos (OEA). 

Há também, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que contam com a chancela das Nações Unidas e 

ressaltam-se por se concentrarem, exclusivamente, na pessoa do autor, e não na obra, sendo 
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oportuno considerar, ainda, a Diretiva 2001/29/CE, da União Europeia, que trata da 

harmonização de aspectos dos direitos autorais e conexos na sociedade da informação. 

Cabe acrescentar as convenções de Roma (1961) e de Genebra, essa relativa aos 

fonogramas (1971), a primeira seção da segunda parte do ADPIC e os dois tratados adotados 

em Genebra, em 20 de dezembro de 1996, o WCT, ou seja, o Tratado da OMPI sobre o 

Direito do Autor, (1996) e o WPPT, isto é, o Tratado da OMPI sobre Interpretações e 

Execuções e Fonogramas. Os dois últimos (WCT e WPPT) são conhecidos também como 

“tratados da internet”, por versarem sobre a implementação digital dos direitos autorais, 

disponibilizando fundamentos e instrumentos jurídicos para a proteção de obras veiculadas na 

“web”. Enfim, várias outras convenções ocorreram, hoje já sem significado, entre elas, as de 

Montevidéu (1889), da Cidade do México (1902), do Rio de Janeiro (1906) e a de Buenos 

Aires (1910), revisada em Havana (1928), vigorando essa última até 1946, quando se celebrou 

a Convenção de Washington.  

Foi a Convenção de Berna, de 1886, ratificada pelo Brasil em 9 de fevereiro de 1922, 

o passo verdadeiramente decisivo para a inserção dos direitos autorais no âmbito 

internacional, em pleno vigor até a data de hoje. Nela, são contemplados três princípios 

preconizados pela doutrina francesa, sendo eles o do tratamento nacional ou da assimilação, o 

da proteção automática e o da independência da proteção. Por conseguinte: (1) no âmbito dos 

Estados signatários da convenção, cada um deve dispensar, aos autores dos demais, proteção 

idêntica à dispensada aos seus nacionais; (2) essa proteção não pode depender de qualquer 

exigência, mesmo as relativas a registros, depósitos, fiscais etc.; (3) finalmente, a proteção 

dispensada em cada país signatário é autônoma, não depende da existência de proteção 

idêntica no outro país, mesmo que seja ele o do autor da obra protegida. 

Em 1952, surge a Convenção de Genebra, que ficou conhecida como “Convenção 

Universal sobre Direitos de Autor”. Ela teve como propósito conciliar duas tendências 

legislativas, a dos “direitos de autor”, francesa e adotada pela maioria dos países, e a do 

“copyright”, anglo-saxã, adotada, especialmente, pelos Estados Unidos, país que concentrava, 

já naquela época, a maior quantidade de produções literárias, científicas e artísticas. Em suma, 

como afirma Eliane Abrão: 

Nos idos de 1950, os dois sistemas se enfrentavam em nível internacional, devido ao 

crescimento político e econômico pós-guerra dos Estados Unidos da América do Norte, e cujo 
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sistema de leis internas não se adequava aos princípios da Convenção Internacional de Berna 

para a proteção das obras literárias, artísticas e científicas. 

Entre as diferenças, a autora ressalta o fato de a Convenção de Berna concentrar-se no 

direito do autor, com evidente prejuízo para “[...] os direitos dos difusores das obras do 

espírito, indústrias fonográficas e cinematográficas [...]”, preciosos para os norte-americanos e 

ingleses. Acrescenta, também, a exigência do registro da obra para que tivesse ela proteção, 

não acatada pela Convenção de Berna, e, ainda, o prazo de vigência, estabelecido na mesma 

convenção, de 28 anos, prorrogáveis por igual período, menor daquele adotado pelos Estados 

Unidos. 

As duas convenções, a de Berna e a de Genebra, tiveram suas últimas revisões em 

conjunto, na cidade de Paris, em julho de 1971. Em 16 de novembro de 1988, os Estados 

Unidos aderiram à Convenção de Berna. Enfim, ressalta Eboli: 

Ademais, como os níveis mínimos de proteção da Convenção de Berna são superiores 

aos da Convenção de Genebra, os titulares de direitos autorais preferem obter a proteção 

através dos dispositivos de Berna. E, de maneira geral, quase todas as nações ratificaram 

Berna, tanto que esta conta atualmente com mais de 160 ratificantes, contra apenas 61 da 

Convenção Universal. 

Com uma expressiva denominação oficial, “Convenção Interamericana sobre os 

Direitos do Autor em Obras Literárias, Científicas e Artísticas”, celebrada em Washington, 

em 22 de junho de 1946, foi ela introduzida no sistema jurídico brasileiro pelo Decreto nº 

26.675, de 18 de maio de 1949. Sua relevância, para o Brasil, decorre do fato de ainda estar 

em vigência, pois nunca foi revogada, apesar da atual legislação autoral brasileira e da 

eficácia da revisão conjunta, em julho de 1971, das convenções de Berna e Genebra. Nela, 

entende-se como direito do autor a faculdade que lhe é exclusiva para utilizar ou permitir o 

uso de sua obra, a ponto de “[...] dispor desse direito a qualquer título, total ou parcialmente 

[...]” e ser transmissível por sucessão.  

Ainda que fique preservada a autoria como um direito absoluto e inalienável do autor, 

é inegável a influência determinante da legislação norte-americana do “copyright”. Valiosas, 

para a convenção, são expressões como “obras protegidas” ou colocações tais como, no 

quarto artigo, “cada um dos Estados Contratantes se compromete a reconhecer e a proteger” e 
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a do artigo nono, que dispensa de registro nos demais Estados contratantes, se, em um deles, a 

obra criada “houver obtido o direito de autor” e, além disso, a seguinte exigência: 

Cada um dos Estados Contratantes transmitirá aos demais e à União Pan-Americana, 

em intervalos de cartões ou de livros, das obras, regulares listas oficiais, sob a forma das 

concessões dos direitos sobre as mesmas, e licenças para seu uso, que tenham sido registradas 

ou inscritas oficialmente em suas respectivas repartições por autores nacionais ou estrangeiros 

domiciliados [...]. 

Por conseguinte, não há como negar que para a convenção em tela, contrariando-se o 

princípio de que o direito autoral se materializa no ato da criação em si mesmo, o direito de 

autor é in totum transferível e seu registro é exigência implícita. Essas são duas questões 

basilares para o “copyright”, já que ele se concentra no interesse econômico, ou seja, no 

aspecto patrimonial de quem detém os direitos sobre a obra. A quem criou a obra, se não pôde 

publicá-la às próprias expensas, resta apenas o direito moral, a faculdade de reclamar a 

paternidade da obra e opor-se a mudanças ou utilizações que comprometam sua reputação, 

independentemente de como a disponibilizou. 

Assinada pelo Brasil no ano de sua promulgação, em 1948, embora, em princípio, 

tenha apenas significado declaratório, adquire natureza pactual à medida que os países a 

acolhem formalmente, uma vez que é ela proclamada. [...] como o ideal comum a ser atingido 

por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da 

sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforcem, através do ensino e da 

educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas 

progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua 

observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto 

entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. 

Sua importância se deve ao fato de ela expressar-se em relação tanto aos direitos 

autorais, embora se silencie quanto aos que lhes são conexos, como aos de informação, dois 

institutos que, necessariamente contrapostos, hoje são considerados como dos mais 

fundamentais, para a nomeada “sociedade da informação”. Prescreve a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos em seu artigo 27: 
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1. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da 

comunidade, de fruir das artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. 

2. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais 

decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. 

Por conseguinte, ao lado da proteção do direito autoral ou, mesmo, antecipando-o, se 

considerada a ordem dos incisos, surge, de forma implícita, o direito ao acesso à informação, 

uma vez que, sem ela, não se possibilita ao indivíduo a livre participação na vida cultural de 

sua comunidade, especialmente, do progresso científico e seus benefícios e a fruição das artes.  

O fato é que o acesso à informação se consagra como direito sine qua non, 

independente dos meios utilizados e das fronteiras nacionais, porquanto, como se proclama 

em dispositivo anterior, o artigo 19, “todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e 

expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, 

receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de 

fronteiras”. 

Embora formalizado 1966, O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, no Brasil, só foi acolhido pelo Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992. Nele se 

declara a inadmissibilidade da suspensão ou restrição dos direitos à liberdade nele 

reconhecidos e, também, “[...] dos direitos humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes 

em qualquer país em virtude de leis, convenções, regulamentos ou costumes [...]”. A proteção 

aos direitos autorais é considerada no primeiro parágrafo de seu artigo 15, uma vez que: “os 

Estados Partes do presente Pacto reconhecem a cada indivíduo o direito de: [...] c) beneficiar-

se da proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de toda a produção científica, 

literária ou artística de que seja autor”. 

Já os direitos de informação estão implícitos em outros dispositivos do mesmo artigo 

15, aproveitáveis, também, em matéria autoral. Ainda no parágrafo primeiro, incisos “a” e 

“b”, em decorrência do reconhecimento dos direitos de o indivíduo, respectivamente, 

participar da vida cultural e desfrutar o processo científico e suas aplicações. Por conseguinte, 

devem os Estados: adotar medidas necessárias “[...] à convenção, ao desenvolvimento e à 

difusão da ciência e da cultura” (segundo parágrafo), respeitar a “[...] liberdade indispensável 

à pesquisa científica e à atividade criadora” (terceiro parágrafo) e reconhecer “[...] os 
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benefícios que derivam do fomento e do desenvolvimento da cooperação e das relações 

internacionais no domínio da ciência e da cultura”. 

Por fim, não pode ficar esquecido o artigo 13 do pacto, em que os Estados reconhecem 

o direito de cada um à educação como fator de “desenvolvimento da personalidade humana e 

do sentido de sua dignidade”, como também de fortalecimento do “respeito aos direitos 

humanos e liberdades fundamentais”. Cabendo à educação capacitar todas as pessoas à 

participação efetiva de uma sociedade livre etc., o que, necessariamente, abrange os direitos à 

informação. 

Entre as preocupações que motivaram-na , destaca-se a harmonia legislativa entre os 

Estados da União Europeia, já que alguns se antecipavam diante dos avanços das tecnologias, 

a implicar riscos de diferenças que se acentuariam com o desenvolvimento da denominada 

sociedade da informação, o qual já produzia, então, um significativo crescimento da 

exploração da propriedade intelectual. Como, em vez de inibir esse crescimento, mais 

interessava motivá-lo mediante sistemas legais nacionais compatíveis entre si, salientava-se 

“[...] a necessidade de criar, a nível comunitário, um enquadramento legal geral e flexível, que 

estimule o desenvolvimento da sociedade da informação [..]”, porquanto: 

[...] O direito de autor e os direitos conexos desempenham um importante papel neste 

contexto, uma vez que protegem e estimulam o desenvolvimento e a comercialização de 

novos produtos e serviços, bem como a criação e a exploração de seu conteúdo criativo 4. 

Por conseguinte, em matéria autoral, além da proteção dos direitos que lhe são 

relativos, reconhece-se como imprescindível o estímulo à produção intelectual e sua difusão, 

inclusive à exploração do denominado “conteúdo criativo” relacionado a essa produção. Daí, 

certamente, a importância do acréscimo da expressão “com especial ênfase na sociedade da 

informação” ao objetivo da diretiva, que é “[...] a proteção jurídica do direito de autor e dos 

direitos conexos no âmbito do mercado interno [...]”. 

Segundo Helenara Avancini, desde a parte introdutória da diretiva, observa-se a ênfase 

à necessidade de restrições aos direitos autorais, “[...] em favor do princípio da liberdade de 

acesso à informação nas tecnologias de informação e comunicação [...]”, considerando-se que 

os direitos do autor estão sujeitos a limites ou exceções em “certos casos especiais”, desde 

                                                             
4 Diretiva 2001/29/CE. 
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que “não prejudiquem a exploração normal da obra” e “não causem prejuízo injustificado aos 

legítimos interesses do autor”. Complementa ela: 

[A diretiva] prevê um elenco taxativo de 22 limitações facultativas aos Estados-

membros, sendo que uma delas consiste em uma exceção obrigatória a todos os países, no que 

se refere ao direito de reprodução de atos transitórios ou episódicos, como o caching e o 

browsing. 

Os Direitos de Propriedade Intelectual, em sede de direito constitucional, são direitos 

de exclusiva ou de exclusividade, limitados pelos interesses humanos, sociais e tecnológicos 

brasileiros (art. 5º, XXVII, XXVIII e XIX e o art. 1º, IV da CF), bem como pelos princípios 

gerais da ordem econômica (art. 170 da CF), dentre eles o princípio da função social da 

propriedade, a proteção do consumidor, a garantia ao direito de pessoalidade de autoria, a 

livre concorrência, e a redução das desigualdades sociais e regionais. Garantias fundamentais 

e direitos sociais não são meros princípios programáticos, mas balizas aos DPI. E, neste 

cenário cosmopolita, com surgimento de novas tecnologias, novos modelos de negócios, o 

direito constitucional caminha  a almejar estar par a passu das novidades. 

As novas tecnologias têm a força de tudo mudar, criam-se novas obras com novas 

mídias, criam-se novos meios de difusão, sobretudo com a revolução trazida com a internet. 

Vislumbram-se assim modificações até mesmo da noção do que seja obra do espírito face a 

novos modos de criação, de fabricação, de exploração surgidos com o mundo virtual, digital. 

O direito de autor não deixa de ser o espelho no qual se refletem todas as mutações sociais. 

“Direito do autor nasceu de uma necessidade decorrente da evolução histórica. O autor 

tem que ter condições de controlar e explorar as suas obras ao tempo que se deve dar 

condições à sociedade de desfrutar dessas criações” Lange, Deise, p.16/17. Segundo Prof. 

Denis Borges Barbosa o direito de acesso e direito de autor considera que este último não 

precisa de forma alguma se retribuída por uma exclusiva, que funciona essencialmente como 

uma garantia de retorno de investimento dos intermediários (editores). 

Os aspectos cosmopolitas de desenvolvimento econômico podem afirmar que a 

propriedade intelectual, especificadamente o direito autoral, é a própria atividade empresarial, 

pois usa produção gera serviços que são importantes para o sustento de pessoas na sociedade e 

a identificar produtos ou obras quanto à sua procedência. Constitui um elemento fundamental 

para auxiliar o consumidor. O prof. Denis Borges Barbosa considera que o direito do autor 
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não precisa do direito do consumidor. a) direitos das criações intelectuais e etc; b) tutela de 

criações humanas (direito autoral) 

O direito autoral está presente em nossos dias seja, quando compramos livros, CD, 

(piratas), downloads de músicas na internet (primeiros modelos de negócios na web). Para 

punir tais violações, o art. 184 do Código penal disciplina a matéria como crime a reprodução 

sem autorização de obra intelectual – é uma norma penal em branco, apesar de ser uma norma 

completa, perfeita, porém seu preceito é incompleto com conteúdo indeterminado, que se 

completa com outra norma especial (crimes eletrônicos). 

III – Utilização da tecnologia digital na criação intelectual – economicamente 

eficientes 

Com a oferta de demanda e oferta de música eletrônica vemos que vários fatores 

indicam que haverá mais uso e acesso a estes meios de divulgação de cultura, contudo sem 

afirmar que com isto haverá maior acesso aos direitos autorais em sede de web. São eles: 

A) proliferação de redes de informação 

B) a tecnologia do satélite 

C) Armazenagem de Dados e preservação 

D) mercados novos para consumidores de hardwares e etc. 

Houve então, com o surgimento de meios eletrônicos, a facilitação da criação e 

armazenamento para dentro do formato digital. O advento destas novas tecnologias 

incrementou a produção intelectual, trouxe benefícios à humanidade, mas também trouxe 

problemas que afetam à PI, especificadamente o nosso Direito Autoral.  “O direito autoral 

como está, necessita de certas adaptações, é necessário revisar o sistema existente para lidar 

com os desafios colocados e as oportunidades criadas pela tecnologia digital”. 

  Com o surgimento da televisão, do rádio, das máquinas fotocopiadoras, dos programas 

de computador e etc., a sociedade vem sabendo se adaptar razoavelmente, fato que também 

demonstra que saberá  lidar com os novos tipos de negócios, 5 novos tipos de direitos autorais, 

                                                             
5 Sobre os negócios da música, as relações contratuais às quais ficam regidas e vigentes entre o autor da música e 
seu editor basicamente entre dois contratos, o de edição e o de cessão , claro que além de outros bem como vem 
sempre estes contratos com anexo de pacto de preferência e de contrato de cessão de direito de adaptação 
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com a internet. Seria o fim de Direito Autoral com a tecnologia Digital? Postula-se o fim do 

direito autoral (como direito humano do criador ou o fim do direito de exclusiva?) 

Uns dizem que sim, restringindo-se a mero licenciamento compulsório, provocando a 

remuneração dos criadores apoiados pelos Majors6. A confusão favorece os investidores, fato 

que se comprovará neste estudo que a imunidade tributária musical brasileira7, aprovada por 

recente mudança na Constituição, ao invés de favorecer os músicos brasileiros, o efeito foi ao 

contrário pois o consumidor  é aquele  que suporta o peso de impostos indiretos, fazendo que 

surja o que a doutrina denomina de “ peso morto” que seria um dos efeitos de excessiva carga 

econômica da tributação8. Deve ser então este o efeito principal que a doutrina francesa 

deveria ter se debruçado ao analisar a Handopi, que penalizaria mais ainda o consumidor. Já 

para outros, surge um novo modelo para os produtores e executantes como também outros 

propugnam novas soluções nos princípios básicos de Direito autoral (mudanças radicais). A 

internet trouxe uma revolução na seara do direito nunca vista outrora. Estas novas formas de 

criação, edição, distribuição, difusão, veiculação, comercialização mudaram tudo o que antes 

se conhecia. Passa a existir com o advento da era digital a desintegração do sistema editorial 

conhecido, musical mudando do convencional, do tradicional para o inovador, fato que fez 

com que sobreviesse a democratização da cultura.  

Evoluções significativas no campo do direito surgiram; passou-se a existir assimilação 

dos direitos conexos ao direito do autor e reversão do direito de autor para as empresas. E, 

enfim atualmente o que existe é o direito de autor (da música) ou direito de empresa autoral). 

Com isto, o prejuízo é para os criadores ou para os investidores? Existe economia do excesso 

sim, fato que provoca o peso morto. Na verdade, pensou-se que com a imunidade tributária de 

músicas brasileiras, a administração social de bens de produção culturais seria um benefício 

social forte para as INDIES, oligopólio da franja, pois com esta independência os artistas 

                                                                                                                                                                                              
audiovisual, caso venha a existir uma provável sincronização, .que são eles:  Contrato de cessão, Contrato de 
edição, contrato de produção artística , contrato de representação e  Licença. Quanto ao contrato de edição de 
obras musicais diz- se que  a sua natureza jurídica é a de um contrato sinalagmático.“ C est um contrat 
synallagmatique, marque par um très fort  intuitae personae, que est décrit  par le très didatique article L. 132-1 
du CPI , comme le contrat par le quel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent ( ou plutôt 
concèdent)  “ à des conditions déterminés  à une personne appelée éditeur le Droit de fabriquer ou de faire 
fabriquer em nombre des exemplaires de l’oeuvre  ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à 
charge pour ele d’en assurer  la publication et la diffusion”. Direitos e obrigações do autor e editor; Obras 
musicais: opera, sinfônica, câmara, ligeira e variada. Execução exige reprodução de partitura – sua edição que 
deve, portanto, ser contratada. O exemplar gráfico é um complemento do instrumento musical. 
6 Grandes e poderosas  gravadoras  internacionais. 
7 O comércio de CDs e DVds provoca a metade da veiculação de músicas no Brasil, enquanto que outra metade é 
veiculado pelo meio eletrônico. 
8 O direito do criador não é direito do investidor segundo Denis Borges Barbosa. 
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locais, o folclore, tradições, porém traz o outro lado da moeda, o custo social forte pois os 

grandes oligopólios do mercado de entretenimento, (música) têm grande poder neste mercado 

pode provocar a  criação da escassez através de filtros: censura , modo de  produção em todas 

as suas fases9, le gout e o mercado. 

Lawrence Lessig defende que a proteção autoral com a democratização da cultura 

deve ser definida em quatro princípios: mantenha curto, mantenha simples, mantenha ele com 

efeitos prospectivos, mantenha vivo (free culture). Com o Mercado não regulado do 

streaming10 volta à cena da doutrina discussões acerca da função econômica do direito moral 

autoral: manutenção da integridade da aura (Landes & Posner) e toma como referência o 

mercado. 

Para Denis Borges Barbosa, a distinção dele reaparece com o comentário de Lessig, se 

não há investidor interessado e a exclusiva interessa a ele, o acesso à sociedade deveria 

prevalecer. Pois sem investidor a exclusiva se reduz a um embaraço ao direito de acesso. 

Sobre o compartilhamento de música: diz Denis Borges Barbosa que a lei deve observar esses 

                                                             
9 Fases da produção de cd, streamings: a produção do estúdio, a mixagem, a masterização 
VI- Os músicos e sua remuneração. Comme auteur d’une oeuvre audiovisuelle, le compositeur voit son droit 
moral suspendu au profit de l’oeuvre ellemême tant que celle-ci n’est pas achevée. Ele se torna coauteur d’une 
oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration. Ainsi, les dispositions spécifiques  
6.1 – Royalties do produtor. 
 DISTRIBUIÇÃO 
Para distribuir a receita arrecadada no período, o ECAD procede da seguinte maneira: Deduz 25 % para despesas 
operacionais e percentual societário; do restante, separa 1/3 referente aos direitos conexos e 2/3 para o direito do 
autor. 
DO DIREITO DO AUTOR 
75% para os autores 25% para o editor ou cessionário do direito do autor; 
Ou 70% para os autores 30% para o editor ou cessionário do direito do autor; 
DO DIREITO CONEXO 
41,70 % para as Gravadoras; 41,70 % para o intérprete; 16,60 % para os músicos acompanhantes. 
GRA – código fornecido a cada música gravada 
A cada 06 meses é efetuado pagamento aos músicos, porém ligado este pagamento a amostragem. Apenas as 360 
músicas mais executadas no semestre das gravações, desde que este músico seja associado, irão gerar 
pagamentos aos músicos que participaram. E, nesta confusão de atores está a Ordem dos Músicos do Brasil.  
Com a promulgação do decreto nº 4.533, de 19 de dezembro de 2002, que regulamentou o art. 113 da Lei no 
9.610, de 19 de fevereiro de 1998, no que se refere a fonogramas, passou o inciso IX a ter a seguinte redação: 
IX - Direitos subsidiários na música: (usos múltiplos de obras intelectuais) (ancillary rights) – criação de obras 
derivadas e edição gráfica de partituras, fixação em -- fonogramas, fixação em filmes cinematográficos, 
execução em rádios, tv e locais públicos, direitos de sub edição para o exterior.  
O ISRC - Código Internacional de Normatização de Gravações servirá de referência quando existir a sub edição 
para o exterior. 
10  É a prática de transmitir fonogramas por meio da Internet, sem necessidade de fixação da obra no computador 
do usuário tem recebido o nome técnico de streaming. Os sistemas de transmissão, pela Internet através de 
streaming tem, por sua vez, sido denominado webcasting, por oposição à transmissão convencional por ondas 
hertzianas, ou broadcasting, segundo Denis Borges Barbosa in O Uso Livre de Música Encontrada na Internet. 
Atualmente alguns Estados Brasileiros estão a incidir tributos de icms quando da veiculação de músicas por 
streaming. 
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diferentes usos de compartilhamento e analisar se o dano causado pelo uso nocivo justifica a 

destruição dos demais usos. Deve-se ainda, lembrar que a internet do jeito que a conhecemos 

poderá não ser no futuro. Surge nos Estados Unidos a visão de restringir os direitos 

patrimoniais do autor em benefício da difusão e acesso aos bens culturais. Surge com este 

raciocínio a figura do direito sui generis sobre o conteúdo das bases de dados. Este direito é 

independente de a base de dados ser ou não criativa: o critério está apenas em o conteúdo de 

base “representar um investimento substancial do ponto de vista qualitativo ou quantitativo.” 

Protege-se aqui o fabricante que é aquele que faz o investimento. Logo, o direito sui generis, é 

um direito que versa sobre a informação e sobre o mercado.  

O que existe hoje poder-se-ia afirmar que é o direito de empresas autorais? Poder-se-ia 

promulgar lei no Brasil como a HODOPI11 2 francesa? No que a HODOPI @ trouxe de bom e 

no que podemos melhorar? 

“La loi no 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, 

dite loi Hadopi 1 ou loi création et internetNote 1 est une loi française qui vise à principalement mettre un terme 

aux partages de fichiers en pair à pair lorsque ces partages se font en infraction avec la législation sur les droits 

d'auteur. Cette loi comporte six chapitres et deux volets : le volet de riposte graduée et le volet d'amélioration de 

l'offre licite. La récidiveest punie de manière croissante et le législateur parle de « riposte graduée ». Cette loi a 

créé la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi), organisme 

indépendant français de régulation, puis complétée par la loi Hadopi 2du 31 décembre 2009. 

“HADOPI, abréviation de "Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet" 

est un organisme créé par la Loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création 

sur internet. La Haute Autorité est composée d'un collège et d'une commission de protection des droits. Le 

président du collège est le président de la Haute Autorité qui est composée de magistrats du Conseil d'Etat, de la 

Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, de 

personnalités qualifiées, désignées par les ministres chargés des communications électroniques, de la 

consommation et de la culture, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat. Elle s'est 

vue attribuer une mission de protection des oeuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit 

voisin sur les réseaux de communications électroniques. Elle identifie et étudie les modalités techniques 

permettant l'usage illicite des oeuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les 

réseaux de communications électroniques. Elle propose, le cas échéant, des solutions visant à y remédier. 

L’Hadopi (Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet) a-t-elle eu des 

effets sur les pratiques de consommation d’œuvres musicales et audiovisuelles ? Ces effets peuvent être 

potentiellement de trois ordres : informationnels (sensibilisation des internautes), dissuasifs (surveillance et 

envoi d’avertissements) et incitatifs (promotion des offres légales). À partir d’une enquête auprès d’un 

                                                             
11 HADOPI, abréviation de "Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet" 
est un organisme créé par la Loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création 
sur internet. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_favorisant_la_diffusion_et_la_protection_de_la_cr%C3%A9ation_sur_internet#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Partage_de_fichiers_en_pair_%C3%A0_pair
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pair_%C3%A0_pair
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_d%27auteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_d%27auteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cidive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_autorit%C3%A9_pour_la_diffusion_des_%C5%93uvres_et_la_protection_des_droits_sur_Internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_administrative_ind%C3%A9pendante_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_administrative_ind%C3%A9pendante_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_%C3%A0_la_protection_p%C3%A9nale_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_litt%C3%A9raire_et_artistique_sur_internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_2009
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échantillon représentatif d’internautes français, nous montrons que l’Hadopi n’a pas eu les mêmes effets sur les 

pratiques de consommation en ligne de musique et de vidéos. Nos résultats suggèrent l’existence d’effets 

dissuasifs et informationnels sur l’acquisition illégale de musique, alors que les effets seraient plutôt d’ordre 

incitatif et informationnel pour les films et séries.”12 

Esta lei francesa não trouxe quase modificações substanciais , efeitos exponenciais, 

porque pretendeu atingir o consumidor – alvo incorreto – de se atingir. 

CONCLUSÃO 

A vida precisa de harmonização, de humanização mais efetivo e uma das formas de 

alcançá-la, lastreada em A república, de Platão, aquela fundamenta-se na ideia de que as 

"pessoas deveriam ser educadas para o uso da música certa e da ginástica certa para que 

desenvolvessem suas aptidões”. Dizia Platão, que “a educação pela música é capital, porque o 

ritmo e a harmonia penetram fundo na alma e afetam-na mais fortemente, trazendo consigo a 

perfeição e tornando aquela perfeita, se houver sido educado” 

Essa ideia platônica não deixa de estar relacionada ao objetivo de dar a conhecer o 

direito pela música e o direto na música. Em muitas oportunidades, a música é utilizada como 

instrumento para se alcançar a justiça. É válido considerar que a experiência musical não é 

uma “nota isolada”, são várias notas compassadas, relações harmônicas entre notas, pausas, 

silêncio e ritmos estabelecidos ao longo do trabalho do compositor. Ipsis literis, podemos ter 

essa mesma conclusão em relação ao direito. Ele não surge e nem é feito de um único 

momento. Para chegar a aplicação efetiva da Justiça, que é o fim maior do direito, etapas 

existem dentro de um mesmo fenômeno, do mesmo fato ocorrido na vida real que também e 

com certeza ocorre na internet. 

Na web, entre o criador e o consumidor há um ato de comunicação não presencial 

através de uma técnica. O ato de executar, o ato da  técnica se desvencilha do ato da criação. 

E, afinal, a economia determina a produção expressiva de um produto ou a distribuição é que 

a faz expressiva pela quantidade?  Existe, ou passa a existir a economia da produção 

expressiva intermediada, voltada para o mercado, ou a economia do direito autoral nos tempos 

da internet? Ou seja, a informação ínsita na criação deixa de ser escassa, perdendo a sua 

economicidade para os majors dando oportunidade para que os menores tenham espaço? Uma 

das faculdades de direito de autor é a de faculdade ou a do direito de reprodução. Este  
                                                             
12 http://mohamedfarjallah.blogspot.com/2016/03/la-loi-hadopi.html 
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pensamento surge no sentido de se analisar a liberdade de estabelecer interconexões na 

Internet já que os custos de produção são expressivos na produção de instrumentos que 

veiculam música , tendo como parâmetro que com a internet, com a reprodução facílima, os 

custos diminuem sensivelmente e substancialmente. E, todos tentam encontram soluções 

econômicas, jurídicas eficientes para tentar equilibrar este mercado de música, meio que, 

concentrado em verticalizados pelas majors – gravadoras, com os músicos, através de 

imunidades tributárias.  

Anteriormente, antes do sucesso estrondoso da internet e todos os seus meios de 

reprodução acessíveis a grande massa, os titulares de direitos de PI sempre evitaram atacar os 

usuários finais de obras protegidas. Isso ocorria porque, em parte, fora antieconômico e 

impopular. Mas a principal razão de não fazê-lo é que os usuários não copiavam as obras ou, 

se o faziam, a reprodução era insignificante e raramente resultava em futura disseminação. 

Logo, na internet, o titular do site tem as mãos livres para considerar matéria protegida 

tudo o que entender. E como fica o direito de citações, veiculação de músicas, streamming 

instituído pelo Direito autoral que praticamente está nas mãos das majors, que os recebe 

mediante cessão de direitos autorias via cláusula contratual?  Será que existe violação de 

direito de autor ou concorrência desleal? O direito autoral, hoje denominado direito autoral 

das empresas, foi desviado para proteger realidades meramente tecnológicas, para que não era 

adequado. A retórica do direito autoral é a retórica do intermediário e dos majors. Já que na 

web Na produção de obras digitais o copyright é desnecessário.  Caso o intermediário é 

prescindível, a função de incentivar a produção deve voltar-se ao criador. Haveria muito mais 

eficiência de recursos premiando o criador-divulgador pelo número de downloads. 

 O direito do Autor passa a competir com o verdadeiro beneficiário da proteção: o empresário 

cultural, que hoje equipara-se em força em relação ao autor: é necessário proteger o 

investimento em todas as suas fases. O direito moral do autor desaparece e o patrimonial 

prepondera.  

Está a ocorrer uma hiper proteção do empresário no domínio das indústrias de 

copyright. Tem consequências graves esta citada hiper proteção. Torna mais oneroso o acesso 

à cultura. Fortalece-se a constituição de grandes grupos, por meio de direitos exclusivos, 

eliminando a concorrência nos países periféricos. O oligopólio foi implantado. Tenta o Brasil 

se contrapor a esta cadeia onerosa de direito autoral do empresário ao tornar vigente em 
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dispositivo constitucional, a imunidade tributária dos fonogramas e videogramas. Porém é 

sabido que somente esta imunidade não será suficiente, terão que vir outras leis tributárias que 

venham complementar o que se almeja com a imunidade, dar melhores condições das 

independentes e a música brasileira consiga alcançar outro patamar de renda e influencia. 

Passa a existir um movimento de monopolização e privatização da informação. Tudo 

serve às empresas de informação e não à informação e ao conhecimento. O acesso à 

informação é condicionado mesmo com a imunidade tributária favorecendo aos menores, pois 

ao invés a de favorecer o acesso aos direitos autorais e a remuneração destes menores, por 

causa do caminho a ser trilhado pela distribuição de música faz com que esse se torne 

dispendioso, oneroso, é como se explanou acima, a retórica do direito autoral transita nos 

intermediários.. Não protege particularmente o direito intelectual em relação as obras ou 

prestações disponíveis em rede. Favorece a exploração empresarial com os excedentes que 

são a conjunção de todos os benefícios em favor do consumidor, dentre eles a imunidade 

tributária com a edição da EC. Nº 75/2013. Porém os majors estão encontrando pontos fracos 

nestes benefícios para auferirem maior lucro. Porque com a tributação favorável aos menores 

haverá deslocamentos dos preços do produto seja para cima ou para baixo. No caso em tela, 

almeja-se para baixo, no entanto observa-se hoje que os majors conseguiram repassar o preço 

do custo ao consumidor mesmo sem o custo tributação, porque os bens são elásticos e seus 

preços face á concorrência em conluio passam a impor praticas restritivas horizontais bem 

como as condutas restritivas verticais que ocorrem ao longo da cadeia produtiva do objeto. 

O titular só será beneficiado por esse condicionamento quando a sua remuneração13 

está dependente do resultado de sua exploração. Cabe sempre lembrar que a exploração 

empresarial da obra está acima de tudo. E nesta exploração vários atores surgem.14 

                                                             
13- Os músicos e sua remuneração  
“Comme auteur d’une oeuvre audiovisuelle, le compositeur voit son droit moral suspendu au profit de l’oeuvre 
ellemême tant que celle-ci n’est pas achevée. Ele se torna coauteur d’une oeuvre audiovisuelle réalisée en 
collaboration. Ainsi, les dispositions spécifiques.”  
Royalties do produtor: na distribuição, para distribuir a receita arrecadada no período, o ECAD procede da 
seguinte maneira: Deduz 25 % para despesas operacionais e percentual societário; do restante, separa 1/3 
referente aos direitos conexos e 2/3 para o direito do autor. Este será assim partilhado: 75% para os autores 25% 
para o editor ou cessionário do direito do autor; ou 70% para os autores 30% para o editor ou cessionário do 
direito do autor; Já em relação ao direito conexo, 41,70 % para as Gravadoras; 41,70 % para o intérprete; 16,60 
% para os músicos acompanhantes. Será gerada uma GRA – código fornecido a cada música gravada. A cada 06 
meses é efetuado pagamento aos músicos, porém ligado este pagamento a amostragem. Com a promulgação do 
Decreto que regulamentou o art. 113 da lei 9610/1998, no que se refere a fonogramas, passou o inciso IX a ter a 
seguinte redação: direitos subsidiários na música (usos múltiplos de obras intelectuais- ancillary rights) – criação 
de obras derivadas e edição gráfica de partituras, fixação em fonogramas, fixação em filmes cinematográficos, 
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Por isto que o direito da música trespassa tanto o direito de autor, como direitos dos 

contratos, direito da concorrência, direito internacional privado. Produtores fonográficos são 

os que investem dinheiro na produção do fonograma – e é aí que está o direito intelectual do 

produtor? 

As obras são tratadas como qualquer conteúdo, pois é parte inerente do processo em 

uma sociedade de informação todo produto a se assimilar. O que se vê é o direito autoral 

como conhecemos, morrendo e se confundindo no emaranhado em benefício das empresas de 

conteúdo. E assim que o produtor se torna determinante na qualificação de um determinado 

conteúdo como obra ou prestação protegida. 

Fica então a questão do Papel do Estado no direito de acesso à cultura para contrapor a 

este movimento. Mostre-me o fato, que mostrarei o direito. Mostre-me o fato tecnológico 

social que lhe mostrarei uma suposta desordem, uma revolução. 

E o papel do estado na função de acesso à cultura face a este direito de empresas do 

ramo autoral: que políticas públicas poderiam ser implementadas para equilibrar a livre 

iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor em relação aos anseios da sociedade. 

A volta de algum órgão fiscalizador e ou regulamentador deste mercado para se contrapor aos 

atos do ECAD. 

                                                                                                                                                                                              
execução em rádios, tvs e locais públicos, direitos de sub edição para o exterior. O ISCR – Código Internacional 
de Normatização de Gravações servirá de referência quando existir a sub edição para o exterior.  
14 A LDA também confere direito às empresas de radiodifusão. – rádios e canais de televisão – cabe –lhes o 
direito de autorizar ou proibir a retransmissão, a fixação e a reprodução de suas emissões. A proteção da obra 
musical se dá com o registro perante a Biblioteca Nacional, especificadamente no EDA. Podem ser protegidos e 
registrados tanto partitura, fonograma, videogramas musicais. Com a lei 12192/2010 a qual dispõe sobre o 
depósito legal de obras musicais na BN regulamentou este depósito legal com o intuito de assegurar o registro, a 
guarda e a divulgação da produção musical brasileira, bem como a preservação da memória fonográfica 
nacional. Tanto a Escola de Música da UFRJ tem esta competência de registro. A Ordem dos Músicos do Brasil 
é o órgão disciplinador e fiscalizador do exercício profissional do Músico. Foi criada quando da promulgação da 
Lei nº. 3.857 de 22/12/1960 que previa a constituição de órgãos que garantissem o cumprimento da mesma. É 
uma entidade de vida própria, que se mantém sem nenhuma verba governamental, sendo sua única fonte de 
recursos, as anuidades e taxas de serviços pagas pelos músicos registrados. Porém, presta contas ao TCU - 
Tribunal de Contas da União e ao CF/OMB - Conselho Federal da Ordem dos Músicos do Brasil. A Nota 
Contratual constitui o instrumento de contrato de substituição ou de prestação de serviço eventual que poderá ser 
utilizada para temporadas culturais com duração de até 10 (dez) apresentações, consecutivas ou não. Sendo 
vedada a utilização desta forma contratual pelas mesmas partes nos 05 (cinco) dias subsequentes ao término de 
uma temporada cultural. Nota contratual – Portaria 446/2004. Artistas, músicos e técnicos em espetáculo 
poderão ter direito a seguro-desemprego. O Programa que gera a Nota Contratual pode ser obtido gratuitamente, 
através do link http://www.ombmg.org.br/ombmgv2/modules/wfchannel/index.php?pagenum=8, ou comprada 
na sede ou delegacias da Ordem dos Músicos. Quanto ao preenchimento, é simples: basta preencher as 
informações solicitadas nos espaços abertos. O dia do Músico é comemorado em 22 de novembro, pois é a data 
que se comemora o dia de Santa Cecília, padroeira dos músicos. 
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Mecanismos de reprodução de obras a custos subsidiados de obras, para o público ter 

acesso a cultura, como forma de equilíbrio entre os interesses empresariais e os efetivamente 

dos autores. 

As remunerações também são globais. Como ficaria este sistema perante o 

pragmatismo de uma administração de grande massa: tem que se prever a questão de 

oligopólio de várias entidades no controle da gestão, pior ainda quando existe monopólio de 

fato – recear posição dominante que cometa abusos econômicos. O CADE recentemente 

pontuou ofensa ao direito concorrencial pela atuação do ECAD, por formação de cartel, ao 

impor de acordo com as associações de autores, ao declinar preços coibindo a livre 

concorrência. Está aí outro ponto frágil neste processo. Apesar de que a sua natureza jurídica 

ser a de uma associação sem fins lucrativos, o ECAD age como ente estatal e monopolizador 

do mercado ao  de uma forma indireta não aceitar no seu seio outras associações de autores 

para tornar o mercado mais livre. Este poderia ser o caminho para as Majors irem mantendo o 

mercado monopolista da música através da concorrência. Elas são poderosas, e suas atuações 

são a nível global. O que se deve fazer é favorecer as empresas independentes de produção de 

musica, através de outros benefícios fiscais, fiscalizar o ECAD na sua mão alongada, 

concentrada no mercado musical, eliminar os intermediários com toda sua retórica contra o 

direito autoral. Por isto que o direito da música trespassa tanto o direito de autor, como 

direitos dos contratos, direito da concorrência e o direito internacional privado. 
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RESUMO: 

O Acórdão SKECHERS que aqui será comentado é particularmente importante para a 

jurisprudência e doutrina moçambicana em matéria de marcas em virtude de ter sido o 

primeiro a se debruçar sobre aspetos substantivos do Direito de Marcas à luz do Código da 

Propriedade Industrial vigente na altura da sua elaboração. A fim de dirimir a disputa do 

Direito a marca entre Recorrente e Recorrido, este Acórdão discutiu o modo de aquisição do 

Direito a marca, distinção entre marca notoriamente conhecida e marca de prestígio. 

 No entanto, nessa empreitada, os fundamentos teóricos e legais apresentados pelas 

partes para assegurar os seus interesses e mesmo a análise judicial dos incontornáveis 

conceitos para apreciação do caso, não foram sem margem de imprecisões, principalmente na 

distinção entre marcas notoriamente conhecidas e marcas de prestígio. Por essa razão, surgiu a 

ideia de examinar o referido Acórdão, comentando-o (principalmente na distinção entre 

marcas notoriamente conhecidas e marcas de prestígio), por forma a contribuir modestamente 

para o aperfeiçoamento do estudo das marcas no nosso país e melhoria da atividade 

jurisprudencial neste domínio. 
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PALAVRAS  CHAVE: Comentário. Acórdão. Skeshers. 

COMMENTARY ON THE SKECHERS JUDGE PUBLISHED IN THE 

INDUSTRIAL PROPERTY BULLETIN NUMBER 71, JANUARY 15, 

2014 

 

ABSTRACT: 

The SKECHERS judgment that will be discussed here is particularly important for 

Mozambican trademark jurisprudence and doctrine because it was the first to address 

substantive aspects of trademark law in the light of the Industrial Property Code in force at the 

time of its elaboration. In order to resolve the trademark dispute between the Applicant and 

the Defendant, this Judgment discussed the manner in which trademark law was acquired, 

distinguishing between a well-known trademark and a prestige trademark. 

 However, in this endeavor, the theoretical and legal foundations presented by the 

parties to justify their interests and even the judicial analysis of the incontrovertible concepts 

for appraisal of the case, were not without imprecision mainly in the distinction between well-

known marks and prestigious marks. For that reason, the idea arose to examine the 

aforementioned Judgment, commenting on it (mainly in the distinction between well-known 

marks and prestigious brands), in order to contribute modestly to the improvement of the 

study of the marks in our country and to improve the jurisprudential activity in this field. 

KEYWORDS: Comment. Judgment. Skeshers. 

 

COMENTARIO ALA SENTENCIA SKECHERSPUBLICADA EM EL 

BOLETIN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL NÚMERO 71 DE 15 DE 

ENERO DE 2014 

RESUMEN: 

La sentencia SKECHERS que aquí se comentará es particularmente importante para la 

jurisprudencia y la doctrina mozambiqueña en materia de marcas en virtud de haber sido el 

primero en ocuparse de los aspectos sustantivos del Derecho de marcas a la luz del Código de 
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la Propiedad Industrial vigente en el momento su elaboración. Con el fin de dirigir la disputa 

del Derecho a la marca entre Recurrente y Recurrida, esta sentencia discutió el modo de 

adquisición del Derecho a la marca, distinción entre marca notoriamente conocida y marca de 

prestigio.           Sin 

embargo, en el contrato, los fundamentos teóricos y legales presentados por las partes para 

fundamentar sus intereses e incluso el análisis judicial de los ineludibles conceptos para la 

apreciación del caso, no fueron sin margen de imprecisiones principalmente en la distinción 

entre marcas notoriamente conocidas y marcas de prestigio. Por esta razón, surgió la idea de 

examinar la referida Sentencia, comentándolo (principalmente en la distinción entre marcas 

notoriamente conocidas y marcas de prestigio), para contribuir modestamente al 

perfeccionamiento del estudio de las marcas en nuestro país y la mejora de la actividad 

jurisprudencial en este ámbito. 

PALABRAS CLAVE: Comentario. Sentencia. Skeshers. 

 

1. O ACÓRDÃO NÚMERO 336/2013. PUBLICADO NO BOLETIM DA 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE MOÇAMBIQUE NÚMERO 71 DE 15 DE 
JANEIRO DE 2014 

Processo nº 192/2007-1ª 

ACORDÃO Nº  336/2013 
 

“Acordam, em conferência, na Primeira Secção do Tribunal Administrativo: 

SKECHERS U.S.A., INC, devidamente representada e com os demais sinais de 

identificação constantes dos autos, veio, ao abrigo do disposto nos artigos 26 e seguintes da 

Lei nº 9/2001, de Julho – Lei do Processo Administrativo Contencioso (LPAC), interpor 

recurso contencioso de anulação dos despachos números 111/N/DG/IPI/MIC/2007 e 

114/N/DG/MIC/2007, de 22 de Junho, proferidos pelo Director – Geral do Instituto da 

Propriedade Industrial (IPI) que, por um lado, indefere a oposição da recorrente e concede a 

marca Skechers à Sidat Sports, Limitada, e, por outro lado, recusa definitivamente o pedido 

de registo da marca supra citada a seu favor, nos processos números 10815/2006 e 

11386/2006, respectivamente. 

Louva-se nos termos e fundamentos seguintes: 
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O primeiro despacho é nulo, por força do artigo 21, nº1, alínea b) do Código da 

Propriedade Industrial (CPI), aprovado pelo Decreto nº 4/2006, de 12 de Abril, conjugado 

com o artigo 28, alínea d) da Lei nº 9/2001, de 7 de Julho, querendo isto significar que a 

recorrente pode, a todo o tempo, apresentar o recurso contencioso, nos termos das 

disposições conjugadas dos artigos 21, nº 2, do CPI e artigo 30, nº 1, da Lei nº 9/2001, de 7 

de Julho. 

O segundo despacho é anulável, nos termos do artigo 20, nº 3, alíneas a) e b) do CPI, 

aprovado pelo Decreto nº 4/2006, de 12 de Abril, sendo que a recorrente tem um ano para 

interpor o recurso contencioso. 

Foi publicado na página 97 do Boletim da Propriedade Industrial nº 27, de 15 de 

Outubro de 2006, o pedido de registo da marca Skechers, sob o número 10815/2006, na 

classe 41, depositado pela contra-interessada no dia 20 de Setembro de 2006.  

Em face desta publicação e porque o artigo 117, nº1, do CPI permite opor-se ao 

pedido de registo de marca a “qualquer pessoa que se sinta prejudicada pela eventual 

concessão da marca”, num prazo de 60 dias, a recorrente procedeu em conformidade, no dia 

11 de Dezembro de 2006. 

No entanto, para que a recorrente tivesse legitimidade formal para opor-se ao pedido 

de registo da marca apresentado pela contra-interesssada e tratando-se de marca de prestígio, 

a mesma, nos termos do artigo 126º, nº 2 do CPI, depositou o seu pedido de registo de marca 

Skechers, na classe 41, com o processo nº 11386/06, no dia 4 de Dezembro de 2006. 

Na sua oposição, a recorrente aduziu, resumidamente, os seguintes argumentos: 

1. A marca Skechers é propriedade da oponente, ora recorrente, tendo o primeiro registo 

sido efectuado em 11 de Novembro de 1992, nos EUA, conforme se alcança da leitura da 

cópia do certificado de registo; 

2. Que a recorrente começou a comercializar os produtos contendo esta marca em 1993, 

designadamente em relação a produtos de calçado e vestuário para homens, senhoras e 

crianças; 

3. Que desde então a marca Skechers tem sido registada, comercializada e usada em todo o 

mundo, sendo indiscutivelmente marca de prestígio; 

4. Que a recorrente tem na marca Skechers o seu principal activo, tendo efectuado uma 

oferta pública de venda de acções na Bolsa de Nova York, no valor de 77 milhões de 

Dólares Norte Americanos em Julho de 1999, sendo hoje conhecida também pelo Símbolo 

SKX; 
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5. Que a história detalhada da casa SKECHERS, bem assim como os seus catálogos, 

campanhas e outras informações poderão ser vistos com detalhes no website 

www.skechers.com; 

6. Que os produtos Skechers são produzidos, comercializados e distribuídos continuamente 

desde 1993, tendo o volume de vendas dos seus produtos entre os anos 1995 e 2005 sido os 

seguintes: 1995-110.649.000,00 USD; 1996-115.400.000,00 USD; 1997- 183.800.000,00 

USD; 1998 -372.700.000,00 USD 1999 -424.600.000,00 USD 2000 – 675.000.000,00 2001- 

960.400.000,00 USD; 2002- 943.600.000,00 USD 2003- 835.000.000,00 USD; 2004- 

920.300.000,00 USD e 2005- 1.006.500.000,00 USD; 

7. Desde a criação da marca Skechers  a recorrente tem despendido elevadas somas de 

dinheiro para a promoção e publicidade da mesma, designadamente através da rádio, 

televisão, revistas, jornais, internet e outras disponíveis em Moçambique, tendo gasto nos 

anos de 2004 e 2005 o valor aproximado de 115.000.000,00 USD; 

8. Como resultado da extensa publicidade e continuada comercialização dos produtos da 

marca Skechers, esta tornou-se uma marca notoriamente conhecida e de prestígio no mundo, 

gozando, por via disso, de protecção à luz do CPIM e do Acordo e Protocolo de Madrid; 

9. Os produtos da marca Skechers gozam de elevado prestígio e são utilizados em conexão, 

entre outros, com o calçado desportivo, daí a ligação entre a marca Skechers e os produtos 

da classe 41 e, consequentemente, ser justificada a apresentação da Oposição e agora do 

Recurso Contencioso pela Recorrente; 

10. Ademais, a contra-interessada não tem qualquer ligação com a proprietária da marca e 

ora recorrente, nem está por esta mandatada ou autorizada a registar ou comercializar em 

Moçambique ou em qualquer outra parte os produtos ostentando a marca Skechers; 

11. Que uma eventual concessão da marca à contra interessada lesaria os interesses 

previamente protegidos da recorrente, de igual modo induzir facilmente o consumidor em 

erro ou confusão e representaria um risco de associação com a marca desta, anulando 

qualquer hipótese de distinção entre as duas marcas por parte do público, por serem 

absolutamente idênticas; 

12. Que nenhum consumidor estará em posição de distinguir os produtos da recorrente 

ostentando a marca Skechers, dos produtos ostentando a marca pretendida registar pela 

contra-interessada, sendo que a distintividade deve ser aferida segundo os critérios de um 
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bonus pater familiae e os consumidores médios certamente não estarão em posição de 

distinguir os produtos aos quais forem apostas as marcas dos seus fabricantes; 

13. Que há má-fé por parte da contra-interessada, quando utiliza exactamente a mesma 

marca da oponente sem alterações acrescidas, demonstrando assim uma clara intenção de 

imitação e que a atitude da contra-interessada é por demais evidente na medida em que 

requereu pedidos de registo de marcas de prestígio tais como SOVIET, ADIDAS, 

LACOSTE e TIMBERLAND, todas publicadas nos Boletins da Propriedade Industrial 

números 25º, 26º e 27º, respectivamente; 

14. O pedido de registo da contra-interessada consubstancia, claramente uma situação de 

tirar partido indevido e injustificado do carácter distintivo e do prestígio da marca Skechers;  

15. Que do exposto estamos perante uma situação impeditiva de concessão da marca à 

contra-interessada, por não reunir os requisitos exigidos pelas alíneas a), c) e f) do artigo 

110º e ainda dos artigos 126º e 177º, alínea d), todos do CPIM; 

16. A alínea a) do artigo 110º do CPIM estabelece como um dos requisitos de fundo para a 

concessão da marca, que esta deve "permitir a distinção dos produtos ou serviços de outras 

empresas". 

17. Que comanda a alínea c) do artigo 110º do CPIM, no concernente aos requisitos para a 

protecção da marca, que esta não deve "ser susceptível de induzir em erro o consumidor ou 

público sobre os elementos característicos específicos do produto ou serviço a que a marca 

disser respeito...". 

18. Que a alínea f) do artigo 110º do CPIM, estabelece como um dos requisitos de fundo 

para a concessão da marca que esta não deve "ser idêntica ou semelhante a uma marca de 

prestígio ou a uma marca notoriamente conhecida em Moçambique"; 

19. E que nos termos do artigo 126º do CPIM, considera-se "... marca de prestígio aquela 

que o seja entre o público directamente interessado como resultado da sua promoção em 

Moçambique ou no mundo", gozando de protecção nos termos estabelecidos na Convenção 

de Paris (artigo 6 bis) para a protecção da propriedade industrial; 

20. O nº 1 do artigo 126º do CPI(M) estabelece que "É recusado ou anulado o registo da 

marca que no todo ou em parte essencial, constitua reprodução, imitação ou tradução de 

outra que goze de prestígio em Moçambique ou no Mundo, ainda que se destine a produtos 

ou serviços sem identidade ou afinidade e sempre que o uso da marca posterior procure tirar 

partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicá-los;" 
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21. Sendo que a eventual concessão da marca à contra-interessada propiciaria o 

cometimento de uma infracção qualificada como acto de concorrência desleal, prevista e 

punida nos termos das disposições conjugadas dos artigos 174º, nº 2, alíneas c) e f), e do 

artigo 177º, alínea d), todos do CPIM". 

22. Terminou requerendo a recusa do pedido de registo da marca nº 10815, com os 

fundamentos esgrimidos acima."  

Sustenta que quando é apresentada uma oposição ao pedido de registo de uma marca, nos 

termos do artigo 117º, nº 1 do CPIM, o passo seguinte é a notificação do requerente, "ora 

contra-interessado" para alegar no prazo de 30 dias o que achar conveniente, à luz do 

disposto no nº 4 do artigo supracitado. 

No dia 23 de Março de 2007, a recorrente foi notificada do despacho com a Ref. 

104/NT/IPI/MIC/2007, no qual consta nos seus pontos 2, 3 e 4, que a contra-interessada 

recebeu a notificação da oposição "através do ofício com a Ref: 25/OJ/IPI/MIC/2006, datado 

de 14 de Dezembro de 2006", no dia 15 do mesmo mês e ano, tendo 30 dias para alegar o 

que achar conveniente. 

No referido despacho consta que o contra-interessado, no dia 15 de Janeiro de 2007, 

havia pedido a prorrogação do prazo para apresentar as alegações, tendo sido concedida 

através do ofício com a Ref. 017/NT/IPI MIC/2007 e notificada a mesma no dia 23 de 

Janeiro de 2007. Todavia, a contra-interessada não apresentou alegações no prazo 

legalmente estabelecido, sujeitando-se por isso às cominações previstas no artigo 117º, nº 6 

do CPIM e que o pedido de registo da marca era dado como desistido. "Aliás, a contra-

interessada nem sequer apresentou as alegações, porque a recorrente solicitou à recorrida, 

por duas vezes, cópia das mesmas, sem sucesso". 

Surpreendentemente, apesar de a recorrente ter sido notificada do despacho de 

desistência, no dia 2 de Agosto de 2007, o recorrido notificou-a através da Ref: 

111/N/DG/IPI/MIC/2007, do indeferimento da oposição por si apresentada a concessão do 

registo da marca em causa à contra-interessada, com os seguintes argumentos: 

"1. Que a oposição está baseada na notoriedade da marca no país e no mundo; 

2. Que a oponente não possui nenhum pedido de registo da marca em Moçambique; 

3. Verificadas as circunstâncias aduzidas no intuito de sustentar a notoriedade da marca, 

verificou-se que apesar de se terem desenvolvido várias acções de promoção da mesma no 

mundo, não foram extensivas para Moçambique; 
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4. Para além disso, verificada a lista dos registos da marca no continente africano, 

providenciada pelo oponente, ora recorrente, nota-se que somente na África do Sul, no 

Botswana e no Zimbabwe obteve registo na África Subsaariana; 

5. O portal internacional da marca não menciona países africanos; 

6. A notoriedade da marca em Moçambique não pode ser aferida e, por conseguinte, não se 

descortinam razões para impedir o registo; 

7. Nestes termos o Director-Geral do IPI decidiu conforme o acima indicado (indeferiu a 

oposição apresentada pela recorrente e concedeu o registo da marca em causa à contra-

interessada). 

Este despacho (Ref: 111N/DG/IPI/MIC/2007) de que se recorre é nulo e de nenhum 

efeito jurídico, fundamentalmente por duas razões: A primeira, como acima ficou 

demonstrado, a falta de apresentação das alegações por parte da requerente, ora contra-

interessada, como consequência a desistência do pedido, nos termos do artigo 117, nº 6 

CPIM. 

Aqui, não estamos em face de alegações facultativas, porque a consequência está 

fixada no Código da Propriedade Industrial, não cabendo na esfera do recorrido a 

possibilidade de, mesmo sem apresentar alegações, decidir sobre a matéria controvertida, 

pois a cominação legal está fixada.  

Relativamente à notoriedade da marca em Moçambique que, segundo o recorrido, a 

mesma "não pode ser aferida e por conseguinte não se descortinam razões para impedir o 

registo", a recorrente refere que a oposição não se baseou na notoriedade da marca, "mas 

sim pelo facto de a mesma ser marca de prestígio, conforme resulta da oposição 

devidamente resumida no artigo 18º supra, mais concretamente nos pontos 3, 8, 9, 19 e 20. 

Portanto, não se entende e a recorrente não consegue descortinar qual é a motivação 

da recorrida quando, em violação das mais elementares regras processuais, conhece de 

questões não arroladas pela parte. Se tivéssemos que fazer uma analogia com o processo 

civil, mais concretamente com o disposto no artigo 668º, nº 1, alínea d), diríamos que o 

despacho recorrido é nulo porque o recorrido "deixou de pronunciar-se das questões que 

devesse apreciar e conheceu de questões de que não podia tomar conhecimento."  

A recorrida não tinha fundamento para indeferir a oposição apresentada pela 

recorrente, por isso, "inventou", para não dizer "mentiu" ao afirmar que o fundamento da 

oposição estava baseado na notoriedade da marca. E assim procedeu para alcançar os seus 

objectivos obscuros, porque de facto existe uma pequena diferença entre marca 
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notoriamente conhecida e marca de prestígio, definidos nos artigos 125º, nº 3 e 126º , nº 3, 

ambos do CPIM. 

Está provado que a recorrida não tinha fundamento para indeferir a oposição, pois, 

ao contrario do que sucede com a marca notoriamente conhecida, cuja promoção tem de 

ocorrer em Moçambique ou no mundo, sendo alternativo e a própria recorrida aceita no seu 

despacho que existem evidências dessa promoção no Mundo. 

Defende que o despacho recorrido enferma do vício de violação da lei, previsto no 

artigo 28, alínea d) da Lei nº 9/2001, de 7 de Julho, porque o recorrido violou o estatuído no 

artigo 117º, nº 6 do CPIM, que estabelece que a falta de apresentação de alegações equivale 

à desistência do pedido. 

Mais ainda, que o despacho é nulo porque o recorrido conheceu de questões de que 

não podia tomar conhecimento, por não terem sido levantadas na oposição, tendo, por via 

disso, concedido o registo da marca à contra-interessada, violando, assim, o estatuído no 

artigo 21, nº 1 alínea b) do CPIM.  

Outrossim, com o indeferimento da oposição e consequente concessão da marca à 

contra-interessada, a recorrida proferiu o segundo despacho com a Ref: 

114/N/DG/IPI/MIC/2007, no qual comunica à recorrente que "na sequência do 

indeferimento da oposição...", foi "recusado definitivamente o pedido de registo da marca 

Skechers, com o processo nº 11386/06, na classe 41...". 

Este segundo despacho (114/NDG/MIC/2007), faz cair por terra o argumento da 

recorrida proferido no ponto 2 do primeiro despacho com a Ref: (111/N/DG/IPI/MIC/2007, 

quando este refere que "A oponente não possui nenhum pedido de registo da marca em 

Moçambique...".  

Que os dois despachos estão numa relação de dependência ou conexão e que o 

pedido da recorrente gozava de prioridade, nos termos do disposto no artigo 110º  do Código 

da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto nº 4/2006, de 12 de Abril. 

Também o artigo 126º do mesmo CPIM assinala, indelevelmente, a protecção que se 

deseja conceder às marcas de prestígio. 

Merece referência o conteúdo do artigo 6 bis, nºs 1 e 3 da Convenção de Paris 

(recebida na ordem jurídica interna, através da Resolução nº 21/97, de 12 de Agosto), 

segundo a qual, os países signatários obrigam-se a recusar qualquer pedido de registo a favor 



SALOMÃO ANTÓNIO MURESSAMA VIAGEM  
78 

 

PIDCC, Aracaju, Ano VI, Volume 12 nº 02, p.069 a 091, Jun/2018 | www.pidcc.com.br 

de terceiro, que ofenda uma marca de "prestígio" como pertença de quem dela factualmente 

faz uso e dela tenha feito promoção. 

Daí que o segundo acto, a Ref: 114/N/DG/MIC/2007, é anulável, nos termos do 

artigo 20, nºs 1 e 3, alíneas a) e b) do CPIM, tendo legitimidade: 

a) Aquele que provar que o direito lhe pertence, como é o caso presente; e 

b) A pessoa cujo direito fundado em propriedade ou outro título legal tenha sido preterido 

no acto da concessão, como foi o caso, nos termos arrolados acima. 

Termina, requerendo, por um lado, que se declare nulo o acto recorrido com a 

referência 111/N/DG/IPI/MIC/2007, por violação da lei e, por outro lado, que se declare 

anulável o despacho com a ref: 114/N/DG/MIC/2007. Por violação do artigo 20, nrs 1 e3, 

alíneas a) e b) do CPIM, por violação do princípio da propriedade. 

Citada, a entidade recorrida, o Director-Geral do Instituto da Propriedade Industrial, 

respondeu através do documento constante de folhas 111 a 120 dos autos, dizendo, em 

resumo, o seguinte: 

No âmbito da protecção de uma marca, um dos grandes princípios gerais que norteia 

a protecção dos direitos da propriedade Industrial, é a territorialidade, o que significa que a 

marca só é protegida no espaço geográfico onde foi efectuado o registo e nenhum outro, daí 

a necessidade e importância da institucionalização dos sistemas de registo em cada país. 

Uma marca notoriamente conhecida em termos de natureza e regime jurídico segue 

as formalidades aplicáveis a uma marca normal, com a excepção de que, em caso de conflito 

com um outro similar, dispensa a cognoscibilidade entre o público directamente interessado 

dentro da mesma jurisdição, pelo que, nos termos do artigo 125º, nº 2, ela deve ser registada. 

A marca de prestígio é uma espécie de que a marca notória é o género, e a diferença 

entre as duas é que da marca notória exige-se o conhecimento entre o público directamente 

interessado no território nacional (Moçambique), enquanto que da de prestígio o seu 

conhecimento e publicidade pode ser aferido quer dentro, quer fora do país, e, de igual 

modo, ela não prescinde do registo (Vide artigo 126º , nº 1 e 2 do CPIM). 

O outro grande princípio que governa a protecção de uma marca é a precedência, ou 

seja, a anterioridade no registo ou na apresentação do pedido do registo; isto é, numa 

situação de conflito entre duas marcas idênticas ou semelhantes, em princípio, o direito cabe 

a quem tiver registado em primeiro lugar, conforme o disposto na alínea a) do artigo 10º do 

CPIM. 
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Tendo em conta as premissas acima descritas, resulta claro e evidente que a marca 

Skechers, de que a internacionalização se reclama, não foi extensiva para Moçambique, 

logo, não possui o registo, e a consequência é de que ela é livre e fraca a qualquer tipo de 

situações ligadas ao aproveitamento parasitário. 

Mesmo que a marca Skechers fosse considerada notoriamente conhecida ou de 

prestígio, ela deveria ser registada ou apresentado o pedido no IPI antes de qualquer outro 

remetente ter procedido no mesmo sentido. 

Sobre a notoriedade ou prestígio de uma marca, os nrs 3 dos artigos 125º e 126º do 

CPIM esclarecem e delimitam os critérios ou elementos que fazem com que certa marca seja 

considerada notória ou de prestígio. 

Significa que a marca deve ser evidentemente conhecida como resultado da 

promoção, consubstanciada na publicidade que a mesma goza no seio do público, no 

território nacional. 

Neste contexto a marca Skechers não é notória porque, não só não é publicada, como 

também não é conhecida entre o público directamente interessado em Moçambique. 

A marca de prestígio é aquela que é conhecida em Moçambique ou no Mundo. Ser 

conhecida no Mundo não significa ser registada em alguns países independentemente da sua 

publicidade, pois é necessário ser promovida no seio do público. 

Sobre o registo da marca em diferentes países, nos termos do nº 1 do artigo 342º do 

Código Civil "aquele que invocar um direito cabe fazer a prova dos factos constitutivos do 

direito alegado". Em direito da propriedade industrial, a prova de um direito é feita por meio 

de título ou certificado de registo conforme o disposto no artigo 13 do CPIM. 

A recorrente limitou-se em produzir documentos no computador apresentando a 

relação dos diferentes países por onde o registo da marca Skechers foi efectuado sem, no 

entanto, provar em nenhum momento por meios idóneos permitidos por lei, logo a marca 

Skechers não possui registo em nenhum dos países descritos. 

Do exposto, resulta claro e evidente que a marca Skechers da recorrente não é 

notoriamente conhecida e nem de prestígios e muito menos possui registo validamente 

efectuado. 

 Nega o facto de que o argumento de marca notoriamente conhecida tenha servido de 

base para a sua oposição. Isso não constitui verdade porque o artigo 18, números 8 do 

recurso que ora se responde, a recorrente usa o facto da notoriedade como fundamento muito 
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forte, logo e desde já, é de afastar a tentativa desesperada de defesa usada nos artigos 

25º,26º, 27º, 28º do recurso. 

O despacho da recorrida não enferma de vício nenhum pelo facto de não ter 

considerado desistência do pedido da contra-interessada, porque existe um estágio mais 

avançado que governa as solenidades de atribuição ou recusa de uma marca que é 

denominado "exame substantivo". 

A finalidade do exame substantivo é de não só confirmar algumas questões de 

forma, como também proceder à análise substantiva da marca em relação a outras 

eventualmente em conflito "registadas para o mesmo produto ou serviço ou produtos ou 

serviços similares ou semelhantes depois do que é o processo informado e submetido ao 

Director-Geral IPI para efeitos de despacho que pode ser de concessão ou recusa", conforme 

o estatuído no artigo 118º do CPIM. Note-se que este exame é posterior ao processo das 

alegações previstas no artigo 117º do mesmo diploma legal. Neste contexto impugna-se o 

artigo 29º na sua primeira parte. 

A recorrida não violou nenhuma formalidade legal e muito menos "conheceu de 

questões que não devia ter conhecido", porque, como ficou demonstrado, a notoriedade é 

sustentada pela recorrente no artigo 18, número 8, números 8 e 18, do recurso como 

fundamento forte, numa situação em que a marca em questão não encontra nenhum dos 

requisitos da notoriedade; por isso, impugnam-se os argumentos constantes na segunda parte 

do artigo 29 e do artigo 36º, ambos do recurso que ora se responde. 

Seguindo este raciocínio, não é verdade o que a recorrente afirma nos artigos 17º e 

31º do recurso e, por conseguinte, os despachos 111/N/DG/IPI/MIC/2007 e 

114/N/Dg/IPI/MIC/2007 são válidos e coerentes os argumentos constantes nos artigos 30º e 

31º do recurso. 

Como atrás foi referido, o registo para a marca notória deve sempre ser anterior ao 

uso ou registo de uma outra marca. A recorrente reconhece este facto ao transcrever no 

artigo 34º do recurso o conteúdo do artigo 126º que rege a marca de prestígio, que passamos 

a citar "(...) e sempre que o usa da marca posterior procure tirar o partido indevido de 

carácter distintivo (...)", o que contraria todo o seu raciocínio na medida em que a marca 

posterior é a da recorrente. 

Os fundamentos arrolados nos artigos 33º, 34º e 35º do recurso caem por terra por 

serem inválidos incoerentes e contraditórios com o espírito do recurso. 
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"Face ao que se disse e tendo em conta os fundamentos e os elementos de prova 

apresentados correctamente: 

a) Que o argumento que pesou na oposição da marca Skechers ser notoriamente 

conhecida e de prestígio; 

 Que a marca Skechers da reclamante não é notoriamente conhecida e muito menos de 

prestígio porque não é conhecida em Moçambique e no Mundo; 

b) Que a requerente não apresenta nenhum elemento que sirva de meio de prova dos 

registos que alega ter efectuado em diversos países; 

c) Mesmo que tivesse registado a referida marca em diferentes países, sem no entanto ter 

tornado extensivo à Moçambique, a sua pretensão não seria válida porque o registo é 

territorial; 

d) Que mesmo tratando-se de marca notoriamente conhecida e de prestígio, para a sua 

defesa é necessário que a mesma tenha sido registada ou depositada com precedência em 

relação a uma outra conforme a conjugação dos artigos 126º, n° 2, 110, alínea i) e 119º , 

alínea a); 

e) Que o registo efectuado pela recorrente sob o processo n° 11386/2006 é posterior ao da 

contra-interessada sob o processo n° 10815/2006; 

f) Que o IPI em nenhum momento violou as formalidades da lei e do CPIM. 

Como consequência, impugna-se o argumento vertido no artigo 38° do presente recurso. 

Termina requerendo ao Tribunal Administrativo para que considere improcedente o recurso 

e a consequente confirmação dos despachos em contenda. 

Devidamente citada, a contra-interessada, Sidat Sport, Limitada, veio apresentar a peça de 

fls. 127 a 130 dos autos, esgrimindo, ipsis verbis, o seguinte: 

"1. A ora contra-interessada porque tem legitimidade requereu nos termos do artigo 123º do 

Código da Propriedade Industrial (CPI), aprovado à luz do Decreto n° 4/2006, de 12 de 

Abril, o registo da marca Skecher; 

2. Na formulação do referido pedido a ora contra-interessada observou devidamente o 

previsto no Capítulo IV, Secção II, concretamente nos artigos 112 e 113 do diploma legal 

atrás citado; 

3. Com efeito, foi atribuído o Processo n° 10815/06 e, por imposição legal (artigo 133º do 

CPI), foi publicado no Boletim da Propriedade Industrial n° 27, de 15 de Outubro, página 

97; 
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4. No entanto, a recorrente só requereu o registo, da mesma marca, em 4 de Dezembro de 

2006, processo n° 11386/2006, do qual resultou o acto ora recorrido, com o objectivo 

exclusivo de legitimar a sua oposição por imposição do n° 1 do artigo 117 do CPI; 

5. Note-se que a contra-interessada depositou em primeiro o pedido do registo da marca 

antes do recorrente e, na devida altura a mesma não se encontrava lá registada; 

6. A ora recorrente interpôs recurso contencioso contra o despacho do Director-Geral do 

Instituto de Propriedade Industrial que recusou definitivamente o pedido de registo da marca 

<<Skechers>>; 

7. O recorrente alega que a marca em causa é notoriamente conhecida e/ou de prestígio, nos 

termos do artigo 125º, n° 2 e 126, ambos do Código da Propriedade Individual mas, não 

apresenta comprovativos que a fundamentam; 

8. No entanto, nos termos do n° 3 do artigo 125º do CPI considera-se marca notoriamente 

conhecida em Moçambique aquela que o seja entre o público directamente interessado, 

como resultado da sua promoção em Moçambique, daí que o alegado pela recorrente carece 

de provas que sejam aceites em sede de recurso; 

9. Conforme o articulado 13° da contestação do recorrido <<mesmo que a marca Skechers 

fosse considerada notoriamente conhecida ou de prestígio, ela deveria ser registada no IPI 

antes de qualquer outro requerente ter procedido no mesmo sentido>>; 

10. Pelo exposto, resulta claro que o recurso apresentado pelo recorrente está desprovido de 

qualquer fundamento de facto e de direito; 

Nestes termos e nos mais de direito deve o recurso apresentado pela SKECHERS, ser 

julgado improcedente por falta de fundamentos legais.’’ 

Em sede das alegações facultativas, a recorrente juntou a peça de fls. 168 a 185 dos 

autos, impugnando “… todo o alegado pelo recorrido…’’, assim como, subscrevendo os 

fundamentos de facto e de direito que alicerçam o recurso. 

Mais, ainda, que "analisando o teor de tal despacho, desde logo se extrai que o 

recorrido não se pronunciou sobre todas as questões que se impunha pronunciar..." 

enfermando, desse modo, "... o seu despacho, do vício de omissão de pronúncia quanto a 

factos que deveria ter conhecido." 

Outrossim, o recorrido não se pronunciou sobre uma das questões fulcrais a decidir 

no presente recurso, "... quais às consequências legais da ausência de alegações da contra-

interessada em sede de oposição, que no nosso ver também se impunha." 
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"Doutra parte, salienta-se a falsa alegação do Recorrido ao dizer que decidiu recusar 

o pedido do registo nº 11386/2006 apresentado pela recorrente com base no fundamento da 

existência de um registo anterior de uma marca idêntica a reclamada pela recorrente." 

"Ao contrário do que o Recorrido pretende fazer valer, a recorrente fundamenta a 

sua pretensão no facto de o recorrido ter <<prescindido>> na sua tomada da decisão, de 

formalidade legais imperativas e indispensáveis para a concessão do direito em causa, e, 

ainda no facto da marca SKECHERS  ser uma marca de prestígio e notoriamente conhecida 

em Moçambique, e não no facto de o despacho de concessão de tal não ter sido publicado no 

Boletim da propriedade Industrial." 

Que a norma prevista no "...nº 6 do artigo 117º do CPI é peremptória ao estabelecer 

que a falta de alegação por parte do Requerente no prazo fixado para o efeito, equivale a 

desistência do seu pedido>> ". 

Que no que concerne ao exame, a sua finalidade "...é de, não só confirmar algumas 

questões de forma, como também proceder a análise substantiva da marca em relação a 

outras eventualmente em conflitos << registadas para o mesmo produto ou serviço, ou 

produto ou serviços similares ou semelhantes depois do que é o processo informado e 

submetido ao Director Geral do IPI  para efeitos de despacho que pode ser de concessão ou  

de recusa >>, conforme o estatuído no artigo 118º  do CPI.” 

De facto, qualquer <<exame substantivo>> a que o Recorrido deva proceder para a 

tomada de uma decisão haverá que ser um exame que tenha suporte e fundamento legal e  

que culmine no cumprimento escrupuloso. 

Refere que o artigo 124º, nº 2 do CPI prevê a protecção dos direitos de propriedade 

industrial a favor do utilizador de boa fé da marca, desde que essa utilização tenha ocorrido 

antes da data do depósito ou da prioridade do registo, daí que entende que não procede a 

alegação do recorrido” segundo a qual em matéria de propriedade industrial se tem por base, 

em caso de litígio, a anterioridade do registo ou depósito.”  

Que da conjugação dos artigos 6 bis, n.º 1 da Convenção de Paris, (ratificada pela 

Resolução n.º 21/97, de 12 de Agosto), 125º, n.º 3 e 126º, n.º 3, ambos do CPI, afasta-se “… 

a tese do princípio da territorialidade defendida pelo recorrido, uma vez que Moçambique 

aderiu àquela Convenção.” 

Relativamente ao contra-interessado, nas alegações facultativas, reafirmando o seu 

posicionamento inicial, como se afere do confronto do documento de fls.164 dos autos.  
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No seu visto final, o Digníssimo Magistrado do Ministério Publico, junto desta 

instância jurisdicional administrativa, exarou a promoção de fls. 187 e 188 dos autos, no 

sentido da procedência do recurso, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 21 do Código a 

Propriedade Industrial, aprovada pelo Decreto n.º 4/2006, de 12 de Abril, uma vez que 

foram preteridos procedimentos e formalidades imprescindíveis para a concessão do direito. 

Tudo visto.  

O caso sub júdice brota do facto da entendida recorrida, Director - Geral do Instituto 

da propriedade Industrial, ter exarado os despachos n.º111/N/DG/IPI/MIC/2007 e 

114/N/DG/IPI/MIC/2007, de 22 de Junho, em que concede a marca Skechers à sociedade 

Sidat Sport Lda; e recusa, definitivamente, o pedido de registo da marca acima mencionada 

a favor da recorrente. 

Face à prova documental produzida (fls. 22 a 106, 121 a 123 e 130 a 158 dos autos), 

encontra-se assente, cronologicamente, a seguinte factualidade: 

- No dia 20 de Setembro, a Sidat Sport Lda, sociedade moçambicana, submeteu o 

pedido de registo da marca Skechers; 

- O IPI publicou no Boletim da Propriedade Industrial n.º 27, de Agosto e Setembro 

de 2006, pagina 27, que Sidat Sport, Lda., apresentou o pedido de registo da marca 

Skechers, na classe 41 (Educação, formação, divertimento, actividade cultural e 

desportivas), que autuado foi atribuído o número de  processo 10815/2006; 

- No dia 11 de Outubro de 2006, a recorrente apresentou no IPI uma oposição contra 

o pedido de registo da marca Skechers solicitado pela Sidat Sport, Lda., ora contra-

interessada; 

- No dia 4 de Dezembro de 2006, a Skechers U.S.A., INC submeteu, igualmente, o 

pedido do registo da mesma marca; 

- No dia 14 de Dezembro de 2006, a contra-interessada foi notificada sobre a 

interposição da oposição e para apresentar as alegações;    

- No dia 15 de Janeiro de 2007, louvando-se no disposto no artigo 117º, n.º 5 do CPI, 

a contra-interessada, apresentou no IPI um pedido a solicitar uma prorrogação do prazo para 

efeitos de apresentação de alegações; 

- No dia 19 de Março de 2007, o IPI emitiu o documento com a referência 

104NT/IPI/MIC/2007, em que notificava à Sidat Sport, Lda., da desistência do pedido do 

registo da marca Skechers, face à inércia da mesma em não apresentar alegações, e tendo-se 

dado ciência a recorrente, no dia 22 de Marco de 2007; 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
COMENTÁRIO AO ACÓRDÃO SKECHERS PUBLICADO NO BOLETIM DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 
NÚMERO 71 DE 15 DE JANEIRO DE 2014 

85 
 

PIDCC, Aracaju, Ano VI, Volume 12 nº 02, p.069 a 091, Jun/2018 | www.pidcc.com.br 

- No dia 22 de Junho de 2006, O Director-Geral, do IPI exarou dois despachos com 

as referências 111/N/DG/IPI/MIC/2007 e 114/N/DG/IPI/MIC/2007, respectivamente, em 

que, no primeiro, indefere a oposição deduzida pela recorrente e concede a marca “Skechers 

” à Sidat Sport Lda., ora contra-interessada e, no segundo, recusa, definitivamente, o registo 

da marca acima a favor da recorrente, actos notificados à mesma no dia 2 de Agosto de 

2007. 

Portanto, eis o dissídio que é colocado à presente instância jurisdicional para dirimir, 

concretamente, clarificar a questão suscitada pela recorrente relativa à desistência do pedido 

diante da falta de apresentação de alegações por parte da então requerente, ora contra-

interessado. 

Sobre este aspecto, o recorrido alega que não considerou a desistência do pedido da 

ora contra-interessada, “…isto porque, existe um estágio mais avançado que governa as 

solenidade de atribuição ou recusa de uma marca que é denominado “exame substantivo”, 

cuja finalidade não é só de forma, como, também, proceder à análise substantiva da marca 

em relação a outras eventualidades em conflito, nos termos do artigo 118º do Código da 

Propriedade Industrial (CPI), aprovado pelo Decreto n.° 4/2006, de 12 Abril. 

Ora, este entendimento avançado pelo recorrido não é defensável, visto que a norma 

prevista no artigo 117º, n.° 6 dispõe que “a falta de alegações no prazo fixado equivalente a 

desistência do pedido pelo requerente” é de carácter imperativo. 

Dispõe o n.° 1 do artigo 118º  do diploma legal em alusão, que “Decorrido o prazo 

indicado no n° 1 do artigo anterior ou quando se mostre finda a discussão, o IPI procede ao 

estudo do processo,’’ 

Ora, a interpretação que o recorrido faz relativamente a este preceito não procede, 

pois o que o legislador ordinário consagrou é no sentido de que quando tenha transcorrido o 

prazo de 60 dias, sem que tenha havido oposição ou quando tenha terminado a discussão 

resultante da interposição da oposição e respectiva alegação o IPI inicia o estudo do 

processo, ou seja, já tem elementos bastantes para apreciar o pedido, realizando o exame que 

poderá terminar com a concessão ou recusa provisória. 

Repare-se que este exame só ocorre em situações em que não tenha havido oposição 

ou quando, no caso de ela ter ocorrido, a contra-interessada tenha apresentado alegações. 

No caso sub judice é diáfano que a contra-interessada foi notificada da oposição, no 

dia 14 de Dezembro de 2006, para dela apresentar alegações, tendo a mesma (Sidat Sport, 
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Lda.), no dia 15 de Janeiro de 2007, apresentado um pedido a solicitar a prorrogação do 

prazo, sem, contudo, lograr apresentar as correspondentes alegações posteriores. 

Ora, como muito bem observou a recorrente e é corroborada pelo Digníssimo 

Magistrado do Ministério Público, na douta promoção, a falta de apresentação, de alegações 

torna-se como confessados os factos. 

Deste modo, resplandece a preterição de procedimentos e formalidades 

imprescindíveis para a concessão da marca, acarretando como sanção legal a nulidade, por 

força do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 21 do CPI, aprovado pelo Decreto nº 4/2006, 

de 12 de Abril. 

Outrossim, é indefensável o entendimento do recorrido segundo o qual "na tentativa 

de legitimar a sua oposição a recorrente apresentou o seu pedido de registo da marca 

Skechers, na classe 41, (marca idêntica a da recorrente), três meses depois, no dia 

04/12/2006", pois, à luz do dispositivo nº 1 do artigo 117 do CPI, qualquer pessoa que se 

sinta prejudicada pela eventual concessão da marca pode, dentro do prazo de sessenta dias, a 

contar da publicação do Boletim da Propriedade Industrial em que o aviso seja inscrito, 

apresentar a oposição. 

Contudo, para que a recorrente interviesse no processo, com legitimidade, era 

obrigatório que submetesse um pedido de registo, à luz do disposto no nº 2 in fine do artigo 

125º, aplicado por remissão do nº 2 do artigo 126º ambos do CPI. 

É, por isso, que quando o recorrido sustenta que "a marca Skechers fosse 

considerada notoriamente conhecida ou de prestígio, ela deveria ser registada ou 

apresentado o pedido no IPI antes de qualquer outro remetente ter procedido no mesmo 

sentido", o nosso entendimento é, justamente, em sentido contrário porquanto, a ser assim, 

nenhuma marca de prestígio gozaria de protecção jurídica, em nenhum Estado signatário da 

Convenção de Paris de 1883 para a Protecção da Propriedade Industrial, como é o nosso 

país, através da Resolução nº 21/97, de 12 de Agosto, do Conselho de Ministros. 

Esse é o entendimento que se extrai da conjugação dos artigos 117º , n° 1, 126º , n° 

2 e 125º , n° 2, todos do CPI, pelo que, o comportamento da recorrente ao submeter o pedido 

do registo da marca está em consonância com o direito substantivo. 

A recorrente defende, ainda, que o despacho é nulo porque conheceu de questões de 

que não podia tomar conhecimento, alegadamente, por não terem sido levantadas na 

oposição. E que “a recorrida não tinha fundamento para indeferir a oposição apresentada 
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pela recorrente, por isso, <<inventou>>, para não dizer <<mentiu>>, ao afirmar que o 

fundamento da oposição estava baseado na notoriedade da marca…”. 

Do confronto entre os documentos de fls. 22 a 23 e 27 a 33 dos autos, 

concretamente, o despacho número 111/N/DG/IPI/MIC/2007, de 22 de Junho e a oposição 

ao pedido de registo da marca Skechers, respectivamente, vislumbra-se que a recorrente 

sustenta a oposição na base do “prestígio” da marca e não na sua notoriedade como aduz o 

recorrido, facto escalpelizado no articulado 2º da oposição, conforme ilustra o documento de 

fls. 28 dos autos. 

Na verdade, embora no articulado 12° da oposição (fls. 30 dos autos), a recorrente 

alegue que “…esta tornou-se uma marca notoriamente conhecida e de prestígio em todo 

mundo, gozando, por isso, de protecção intelectual em Moçambique”; no articulado 13, a 

mesma remata ao mencionar que “a marca SKECHERS deve ser considerada uma marca de 

prestígio nos termos e para efeitos do disposto no artigo 126º n° 3 do CPIM”. 

Prescreve o n° 3 do artigo 126º do CPI que “Para efeitos do presente diploma, 

considera-se marca de prestígio aquela que o seja entre o público directamente interessado 

como resultado da sua promoção em Moçambique ou no Mundo”. 

De certo, as provas apresentadas são bastante elucidadas quanto à promoção da 

marca no Mundo. 

Assim, assiste ao recorrido reconhecer a prioridade do direito de registo à recorrente 

visto que o mesmo apresentou elementos que sustentam o seu pedido, bem como recusar a 

concessão da marca à Sidat Sport, Lda por força do disposto na alínea c) do artigo 119º do 

CPI. 

Por todo o exposto, os Juízes Conselheiros da Primeira Secção do Tribunal 

Administrativo acordam em dar provimento ao recurso interposto pela SKECHERS, U.S.A 

INC, e, por consequência, declaram a nulidade do Despacho número 

111/N/DG/IPI/MIC/2007, de 22 de Junho, proferido pelo Director-Geral do Instituto da 

Prioridade Industrial, por preterição de procedimentos e formalidades legais imprescindíveis 

para a concessão do direito, por força do disposto na alínea b) do n° 1 do artigo 21 do 

Código da Propriedade industrial, aprovado pelo Decreto n° 4/2006, de 12 de Abril e 

declarar a anulabilidade do Despacho n° 114/N/DG/IPI/MIC/2007, de 22 de Junho, nos 

termos do disposto no artigo 20, n° 3,alínea b) do Código supra citado”. 
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2. O COMENTÁRIO 

Da leitura feita ao Acórdão SKESHERS, ressaltaram quatro aspetos (do direito 
substantivo) fundamentais, a saber: 

1. Uso indiscriminado por parte do Recorrente SKESHERS, U.S.A INC dos tipos de 
marca notoriamente conhecida e de prestígio. 

2. Apresentação por parte do Recorrido INSTITUTO DA PROPRIEDADE 
INDUSTRAIL adiante IPI, do “princípio da territorialidade” como sendo um princípio rígido 
do Direito de Marcas. 

3. Invocação (quer por parte do Recorrente, quer por parte do Tribunal) do artigo 6bis 
da CUP, como fundamento legal transnacional da marca de prestígio. 

4. Segundo o Recorrido, a marca de prestígio é um género da marca notoriamente 
conhecida.   

Análise dos pontos: 

Segundo Nóvoa (1984),a marca notoriamente conhecida tem como característica 
principal o ser notoriamente conhecida no país em que se solicita a aplicação do artigo 6bis da 
CUP. No caso em estudo, para que a marca seja considerada notoriamente conhecida, deve 
ser efetivamente notória em Moçambique e não apenas no país de origem ou noutros países 
onde já foi requerida a sua proteção. Claro que, como regra geral a marca notoriamente 
conhecida é primeiramente conhecida no seu país de origem, e uma vez posicionada em tal 
mercado, inicia sua expansão ao exterior. Porque, como entende Magaña (2008-
2009),vivemos num mercado globalizado, por isso é muito provável que o uso e promoção da 
marca notoriamente conhecida, realizada em seu país de origem, transcenda a outros 
mercados, mercê, a maioria das vezes da promoção da marca em meios massivos de 
comunicação. 

 A marca será notoriamente conhecida quando por consequência do uso intenso por 
parte do titular, a marca seja difundida entre o público dos consumidores.  

No mesmo sentido que o de Novoa (1984), Gonçalves (2008), afirma que “A marca 
notoriamente conhecida deve ser notória no país onde se solicita a especial proteção-pois é 
nele que, obviamente, se haverá de dirimir o conflito entre a marca a registar e a marca 
notoriamente conhecida[…]”.   

No que respeita ao lugar em que deve ser aferido o fenómeno da notoriedade, para 
ser reconhecida a proteção especial prevista na norma convencional, não há mais 
controvérsia diante da clareza do disposto no artigo 6 bis da CUP, que 
expressamente se refere à notoriedade no país onde se postula a proteção, e não no 
país de origem do seu titular. Logicamente, caberá às autoridades locais do país, 
onde é pedida a proteção, decidirem, em cada caso, se a marca faz jus ao título de 
notoriamente conhecida (Tavares, 2006, pp. 12-35).       

A marca notoriamente conhecida pode ser nacional ou estrangeira. A marca 
notoriamente conhecida não carece de estar registada no país de origem ainda que 
este exija o registo como modo de aquisição do direito de marca. A marca nesse 
país pode ser por exemplo, apenas, e também, uma marca notoriamente conhecida e 
como tal protegida sem necessidade de registo Gonçalves, (2008, p. 305). 
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Para Nóvoa (1984), não é exigível que a marca seja primeiro notoriamente 
conhecidano país de origem ou que seja previamente usada no país onde se requer a proteção 
com ofundamento da notoriedade da marca. 

Relativamente a marca de prestígio, há que salientar primeiro que o seu 
estabelecimento legal é criação europeia através da sua  

Diretiva Comunitária de Marca (DM), número 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 
1988 (há pouco alterada com base na DM 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de Dezembro de 2015), que harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria 
de marcas (Cfr. https://eur-lex.europa.eu).Essa harmonização veio procurar fazer cessar o longo 
percurso de divergências conceituais na doutrina e jurisprudência em matéria de marcas, 
(principalmente em relação a marca célebre) nos diferentes países europeus. 

Moçambique parece ter adotado a terminologia de “marca de prestígio”inspirado no 
quadro jurídico europeu e especialmente no português. Todavia, essa terminologia não é a 
mais usada pelos demais países do mundo, estes, diferentemente da União Europeia, têm 
adotado o termo “marca de alto renome”. Não parece conveniente adotar termos invulgares ou 
não utilizados pela maioria das legislações sobre a matéria de marcas, por isso, há que 
harmonizar os termos do quadro jurídico nacional aos adotados pela maioria dos países para 
permitir a sua fácil interpretação no domínio da aplicação do Direito de Marcas. 

A doutrina normalmente não define a marca de prestígio, limita-se a apresentar os 
requisitos para que uma marca seja assim considerada. De entre os vários autores destaca-se 
Serens (1988).Tais requisitos são os seguintes: 

1. Gozar de proeminente notoriedade. A marca deve ser conhecida pela maioria das 
pessoas do país onde a proteção é requerida, e não apenas pelo público diretamente 
interessado nos produtos ou serviços por ela assinalados. Mas, em países de pouca 
utilização dos produtos ou serviços assinalados pela marca considerada de prestígio, 
terá que ser considerado o universo do público interessado. Neste sentido, adota-se 
uma posição eclética, na medida em que relativiza o universo do público que deve 
conhecer a notoriedade da marca, tal como foi o pronunciamento do TJCE (Tribunal 
de Justiça da Comunidade Europeia) no seu acórdão de 14 de Setembro de 1999, no 
Processo C-375/97 (General Motors Corporation v. Yplon SA em litígio que envolvia 
a marca “Chevy”. Nesta decisão ficou assente que o publico a considerar para efeitos 
de  determinação da marca  de prestígio pode ser àquele que especialmente usa os 
produtos ou serviços contradistinguidos pela marca em causa, por exemplo meio 
profissional. 

2. Gozar de particular estima. A marca deve ter excelentes qualidades conhecidas e 
reconhecidas pelo público que dela faz o uso. 

3. Gozar de peculiaridade. Neste sentido a marca deve ter características muito próprias 
de difícil confusão com outras. 

A SKECHERS, U.S.A, não explicou com rigor, os pressupostos que levaram a sua 
marca(SKECHERS) a ser de prestígio, limitou-se a demonstrar o quantum dos investimentos 
feitos para promoção da marca em determinados períodos, o seu valor económico, bem como 
os países onde está registada. O requerido (IPI), por seu turno, não se demorou na explicação 
dos requisitos da marca de prestígio e o tribunal, também, foi algo lacónico neste sentido, 
tendo maximizado o aspeto formal das etapas do processo de oposição, mormente a falta de 

https://eur-lex.europa.eu/
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resposta a oposição no prazo legal.        
 Relativamente ao requisito de natureza qualitativo, significa que a marca de prestígio 
deve contar ou com um elevado valor simbólico-evocativo junto do público (consumidor). 
Não é da simples qualidade dos produtos ou serviços que se trata, mas sim do particular 
significado que a marca representa junto do consumidor médio em ordem à satisfação, bem 
sucedida, de anteriores aquisições. Neste sentido, deve tratar-se de uma marca que haja 
penetrado no espírito do consumidor com uma imagem positiva de qualidade dos produtos ou 
serviços que distingue. O simples facto da marca SKECHERS gozar de excecional 
notoriedade e gozar de excecional atração e-ou satisfação junto dos consumidores, no seu país 
de origem, ou num outro qualquer-do Mundo, onde tenha sido registada anteriormente, tendo 
isto sido provado, seria fundamento suficiente para aferição do prestígio da marca. Não tinha, 
necessariamente que ser de prestígio em Moçambique. O prestígio pode ser aferido no país 
onde se discute o direito a marca ou noutro pais. 

Em regra, o prestígio da marca tem que ser demonstrado por quem o invoque, 
podendo, nomeadamente, para este efeito serem apresentadas sondagens, estudos de mercado, 
evidências do volume de vendas, da posição alcançada no mercado, da publicidade de que o 
sinal tenha sido objecto e decisões judiciais em que à mesma já tenha sido reconhecida 
prestígio. 

Enquanto a marca notoriamente conhecida derroga apenas o princípio da 
territorialidade, a marca de prestígio derroga tanto o princípio da territorialidade como 
também o princípio da especialidade da marca, respetivamente. 

Assim, fica claro que o tradicional princípio da territorialidade, já não é rígido quanto 
se pode continuar a pensar. Nos nossos dias, tal rigidez foi flexibilizada  à quando da previsão 
e aprovação da marca notoriamente conhecida por via do artigo 6bis da CUP. 

Segundo Gonçalves (2008, p. 307) “O artigo 6 bis da CUP, visa literalmente isentar a 
marca notoriamente conhecida do princípio da territorialidade […]" 

Portanto, o artigo 6 bis da CUP, é tão somente relativo a marca notoriamente 
conhecida e não a marca de prestígio. 

A marca de prestígio, fora do caso particular da União Europeia ainda não tem 
consagração no quadro jurídico internacional, embora existam os que entendem ser ela 
tutelada pelo artigo 16. 3 do TRIPs. 

4. CONCLUSÃO 

Há uma clara distinção legal, doutrinária e jurisprudêncial entre marca notoriamente 
conhecida e marca de prestígio. 

A marca notoriamente conhecida tem como característica principal a sua notoriedade 
quer no país onde a marca foi concebida, quer no país onde se pretende a sua proteção. Assim, 
o seu regime jurídico derroga o princípio da territorialidade. 

As marcas de prestígio caracterizam-se não só pela sua notoriedade relativa em certos 
casos, mas também pela qualidade dos produtos que contradistingue. A notoriedade alcançada 
pela marca associada a sua excecional qualidade, faz com que ela seja protegida além dos 
limites do princípio da especialidade. Deste modo a sua tutela derroga não só o princípio da 
territorialidade como também o da especialidade. 
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Pelo regime jurídico e características autónomas, a marca de prestígio não é um género 
da marca notoriamente conhecida 

A apreciação do caso de disputa de uma marca deve sempre ter em conta como ponto 
de partida o território do país onde a questão controvertida é suscitada. Não existe território 
abstrato nesta análise. Pelo que, o Mundo não é um território concreto sob ponto de vista legal 
para efeitos de proteção de marca. 

O princípio da territorialidade das marcas é hoje relativizado tanto pelas marcas 
notoriamente conhecidas como pelas marcas de prestígio. 
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Resumo: 

O artigo investiga o problema da objetividade na interpretação legal. Em referência à teoria da 

interpretação legal estabelecida por Ronald Dworkin analisa as relações entre as categorias da 

verdade e objetividade no contexto do raciocínio legal. Além disso, a aparente semelhança entre 

a noção de Dworkin da chamada "lei como integridade" e o convencionalismo legal e o 

pragmatismo estão sendo examinados. Na última etapa a análise considera as conseqüências 

práticas da matéria discutida para o raciocínio legal. 

 

Palavras-chave: Dworkin. Convencionalismo. Interpretação. Lei como integridade. 

Objetividade. Pragmatismo. Verdade 

 

Abstract: 

The article investigates the problem of objectivity in legal interpretation. In reference to the 

theory of legal interpretation established by Ronald Dworkin it analyses the relationships 

between the categories of the truth and objectivity in context of legal reasoning. Further, the 

seeming resemblance between Dworkin’s notion of so called “Law as Integrity” and legal 

conventionalism and pragmatism is being examined. In the last step the analysis considers the 

practical consequences of the discussed matter for the legal reasoning.  
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Abstrakt: 

 
In dem Aufsatz wird das Problem der Objektivität in der juristischen Interpretation analysiert. 

Im Bezug auf die von Ronald Dworkin etablierten Theorie der juristischen Interpretation, es 

werden die Relationen zwischen den Kategorien der Wahrheit und Objektivität untersucht. 

Weiterhin es wird die angebliche Ähnlichkeit zwischen Dworkin’s Theorie der „Recht als 

Integrität“ und die Theorien des juristischen Konventionalismus und Pragmatismus. Im Fokus 

der letzten Schritte der Analyse stehen die praktische Konsequenzen der diskutierten 

Problematik für die Rechtsprechungspraxis.  

Key Words: Dworkin. Interpretation. Konventionalismus. Objektivität. Pragmatismus. Recht 

als Integrität. Wahrheit 

 

The main reason to start a discussion concerning the title question is a common 

confusion in the legal philosophy: At first glance it may seem that the legal interpretation can 

easily lead to relativisation of the legal rules. It seems that the object that is interpreted cannot 

be fixed, so if the content of the law can be an object of interpretation, its interpretation could 

possibly lead to different results of legal reasoning. Thus one could assume that the legal 

interpretation excludes the possibility of assuming any objectivity and – if one would like go 

one step further – it could preclude talking about justice. Is there any solution that one can offer? 

The goal of the following investigation is to show that the idea of legal interpretation 

corresponds with the assumption of the real and objective existence of the law.1 Furthermore, 

it will be shown, that the interpretative praxis is not only compatible with the assumption 

concerning the objectivity of the law, but it can be even understood as a method of discovering 

the objective dimension of its existence. Although the matters discussed in the presentation 

                                                             

1 I am referring to my article „Wahre Existenz oder objektive Geltung? Die Existenz des Rechts und 
Wahrheitsfähigkeit seiner Urteile in der interpretativen Rechtsprechungspraxis bei Dworkin“, which was 
published in the Journal “Rechtsphilosophie. Zeitschrift für Grundlagen des Rechts”. In the article I presented my 
analysis of the connection between the categories of truth and objectivity. In this paper I will refer to some remarks 
presented there. See: Anna Szyrwińska, „Wahre Existenz oder objektive Geltung? Die Existenz des Rechts und 
Wahrheitsfähigkeit seiner Urteile in der interpretativen Rechtsprechungspraxis bei Dworkin“. In: 
Rechtsphilosophie. Zeitschrift für Grundlagen des Rechts 2/2015, 155-169.  
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mostly refer to the tradition of the common law, in which the named questions seem to be most 

problematic, I believe that the topic is related to the dimension of legal reasoning in general. 

 

How does the law exist? 

The first matter, that should be taken into account, is the general problem of the 

metaphysical status of the law. It can be reduced to the question, if the law really does exist. In 

the 20th Century Anglo-American philosophy one can differentiate two dominating notions 

concerning the metaphysical status of the law.2 The first notion is the so called legal realism. 

According to the most radical realists the law does not exist in the real sense. The only 

dimension of the law that exists are its codified rules. The way to discover what corresponds 

with the law for the people would thus not be taking into account the positive dimension of the 

universal rules, but rather predicting the consequences of someone’s intended action and trying 

to act in a way that allows to avoid sanctions. The second dominating notion was the legal 

positivism. The feature of the legal positivism, which is the most interesting in the discussed 

context is the separation between the morality and law. According to legal positivists, the 

existence of the law is independent of the existence of moral principles. They build two separate 

domains.  

Those two notions dominating in the tradition of the common law established a basis 

for formation of a new legal doctrine, which is the theory of legal interpretation. In the following 

paper it will be shown how the idea of legal interpretativism has been developed. Furthermore, 

the essential systematic innovations, which were necessary for the formation of the new 

doctrine will be discussed. In order to envision the process of establishing of the legal 

interpretativism, I will refer to the version of interpretative theory formulated by Ronald 

Dworkin.3 Dworkin’s contribution can be doubtlessly acknowledged as turning point in the 

formation of the doctrine of legal interpretation. Hence, Dworkin belongs to forerunners of this 

notion, about whom one can say that he established the new paradigm in the philosophy of law.4  

Dworkin established his theory in opposition to the two doctrines named above. He 

could not agree with the crucial aspects of legal realism and legal positivism. What differs his 

                                                             

2 Ibid.  
3 The main representatives of this notion was for instance Oliver Wendell Holmes Junior or one generation later 
Karl Llewelyn. 
4 Nevertheless it can be asked in how far the notion developed by Dworkin can be treated as exemplary for the 
whole doctrine of legal interpretation. The notion of legal interpretativism has undergone some changes and there 
exist various versions of it. I leave this question aside. 
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theory of legal interpretation from the realist view is his assumption about the real existence of 

the law. According to Dworkin the law is not only a set of optional rules depending on the 

actual situation of the society, which can be optionally reformulated by the judges, but it has an 

objective and universal character. The law cannot be changed due to actual needs or preferences 

of the society. Dworkin’s criticism of the legal realism is systematically connected with his 

critical attitude towards legal positivism, namely towards the positivistic account of the 

connection between morality and the law.   

The main difference between Dworkin’s theory and the positivist view was his 

conviction about the close relationship between the law and morality. According to Dworkin 

the codified legal rules are nothing less as the expression of moral principles. This implies that 

the law is fixed – its content is not relative and it does not depend in any way on the actual 

situation of the society, neither financial nor political. The law is thus independent of the 

individual decisions of the judges. This aspect gains importance in the tradition of the common 

law, particularly in a situation, which requires from the judge the qualification of hard cases, in 

which no concrete rule exists, which could be applied. According to Dworkin, the judge, who 

needs to make decision concerning some problematic case, can neither rely on his own intuition 

nor can he relate only to the codified legal rules – as they are not relevant in hard cases. What 

he needs to keep in mind is the set of moral principles, that are not codified and relate to them 

in his legal qualification of the hard case.  

 

Truth and falsehood of legal propositions in the context of legal interpretation 

 

The assumption about the real existence of the law and of its close connection to the 

dimension of universal moral principles in the theory by Dworkin brought some significant 

consequences for his notion of the juridical practice. Namely, the existence of the law implies 

the possibility of the qualification of the logical value of legal propositions in accordance to the 

classical notion of truth.  

The classical definition of truth was expressed by Aristotle in a following way:  “To say 

of what is that it is not, or of what is not that it is, is false, while to say of what is that it is, or 

of what is not that it is not, is true.”5 Later on this understanding was reformulated into so called 

correspondence theory of truth, which is: “The truth of a sentence consists in its agreement with 

                                                             

5 Aristotle, Metaphysics 1011b25. 
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reality.”6 According to both definitions, the law can be treated as a kind of reality, and if it is 

the case, then it is possible to qualify its propositions from the point of view of logic. The legal 

proposition is then true if it corresponds with the existing law. The legal proposition is false if 

it is not true. In case of a hard case it is not possible to confront the legal proposition with the 

already codified legal rules, so one must say, that this legal proposition would be true if it 

corresponded with moral principles. It would be false if it would not correspond with them. 

This aspect may seem obvious, however it influences the whole understanding of the 

process of legal reasoning. It refers especially to the situation of judges, who need to search for 

a proper application of a legal rule in a specific case. As the existence of the law and the truth 

of the legal propositions are not relative, the judge cannot make an interpretation of the law in 

an optional way. 7   

According to this, the judge is not free in the interpretation of the case. His task is to 

figure out if the legal proposition relating to the case is true or false. That means, he needs to 

find out, if it corresponds with the existing law. And as the law is an expression of morality, 

what he needs to do is to find a point of reference in the dimension of moral principles. To 

enable envisioning the described situation one could use the following example: The 

proposition “killing people without reason is wrong from the point of view of the law” is true 

if it corresponds with the objective moral reality according to which killing without reason was 

wrong. 

One can clearly see, that the work the judge has to do, is to compare the content of the 

legal proposition describing the analysed case with the content of moral principles, which exist 

in a real way – that means to find a reference point to the legal proposition in the dimension of 

morals.8 If one takes into account only such general description, the procedure may seem not 

very complicated to perform. However as soon as one starts asking, what should  the 

confrontation of the rules with principles actually mean in specific cases and how it is to 

proceed,  he cannot overlook a serious difficulty with the application of such method. There 

                                                             

6 Cf. Alfred Tarski, Truth and Proof. In: Scientific American Vol. 220, Nr. 6. (1969), 63-77. 
7 Dworkin wanted to stress this aspect delivering a striking example of a judge, who ministered capital punishment 
claiming, that other interpretations of the law being in force in this case would be correct too. He presents this 
example i.a. in “Justice for Hegdehogs”:“Imagine a judge sending an accused criminal to jail, perhaps to death, 
or awarding a huge verdict against a civil defendant, and then conceding in the course his opinion that other 
interpretations of the law that would have required contrary decisions are just as valid as his own.” Ronald 
Dworkin, Justice for Hedgehogs, London 2011, 125-126. 
8 Szyrwińska, Wahre Existenz oder objektive Geltung?, 163. 
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arises a serious problem with the verification of the logical value of legal propositions, as no 

direct access to the dimension of moral principles can be achieved. The reason of the difficulty 

lies in the fact, that the morality is not a physical entity, which could be measured in any way 

in order to be compared with the dimension of empirical occurrences. The question arises: how 

can one compare any empirical facts with something that is not empirically known? Or in other 

words: how can one learn anything about the moral principles without having no direct access 

to it? 

 

 

 

 

Truth and Objectivity 

 

The solution of this difficulty is the innovative aspect of the interpretative theory by 

Dworkin.9 The method to solve the trouble is replacing the category of truth with the category 

of objectivity. Dworkin does not say explicitly that he understands the truth as objectivity, 

however one can find several passages in his writings, where he is talking about “objective 

truth”. This expression is confusing, as the categories of truth and objectivity are not 

comparable. In the everyday life people tend to spontaneously assume that every truth is 

objective, however the truth in its classical understanding means the correspondence with the 

reality, while objectivity means rather independence of any subjective influence.10 

However, the replacement of the term “truth” with the term “objectivity” or even the 

usage of the expression “objective truth” brings some very information. Namely, one can see, 

that whereas it is not possible to prove the correspondence of the legal proposition with the 

truth, there is no problem with proving its correspondence with the objectivity. Thus, replacing 

the truth with objectivity opens a new perspective for the qualification of legal propositions.11 

The reason of why it is so much easier to find access to the dimension of moral principles 

by analysing its objectivity, is that one can differentiate between several dimensions of what 

objectivity is. The truth has only one dimension, but there are three kinds of objectivity. Which 

are: the metaphysical, the epistemological and the semantic objectivity. Brian Leiter in his 

                                                             

9 Ibid.  
10 Ibid. 164. 
11 Ibid. 164 ff. 
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Article “Law and Objectivity” published in the “Oxford Handbook of Jurisprudence and 

Philosophy of Law” described those types I the following way: 

„The metaphysical objectivity concerns the extent to which the existence and the character of 

some class of entities depends on the states of mind of persons (…). Epistemological objectivity 

concerns the extent to which we are capable of archiving knowledge about those things that 

are metaphysically objective. Many philosophers (…) also worry about semantic objectivity, 

that is, about whether or not the propositions in some realm of discourse (…) can be evaluated 

in the terms of their truth or falsity.“12  

It is to stress too, that there is a conditional relationship between the named three kinds 

of objectivity. The metaphysical objectivity is namely a necessary condition for the 

epistemological objectivity. And the epistemological objectivity is a necessary condition for 

the semantic objectivity. According to the words by Leiter, it is to say, that the law is objective 

in a metaphysical sense, if its existence does not depend on the existence of any other entity. It 

is then objective in an epistemological sense, when it can be learned and discovered in a way, 

which is not influenced by individual cognitive qualities. And finally it is objective in a 

semantic sense, if one can talk about it in a way, which would be understood by everybody.13 

 

Legal interpretation as a way to objectivity 

 

The observation presented above brings us to the crucial point of the analysis. If we take 

into account the presented considerations in context of the analysis of Dworkin’s idea of 

interpretative theory, we can notice that Dworkin’s notion of legal interpretation relates exactly 

to the types of objectivity named by Leiter. According to Dworkin the process of legal 

interpretation consist of three steps. The first one is the so called pre-interpretative practice. At 

this stage the judge is taking into account the general social practices to compare them with the 

analysed case in order to see, if some action or practice is permitted according to the general 

social attitude or intuition. The next step is more specific, as it relates to the exact evaluation of 

the case. At this stage the judge not only needs to refer to the general social attitude, but also to 

make justification of the examined case. The last step is to set up the legal decision made in the 

discussed case to enrich the already codified set of legal rules. If one compares the stages of 

                                                             

12 Brain Leiter, Law and Objectivity, in: Coleman/Shapiro (eds.) The Oxford Handbook of Jurisprudence and 
Philosophy of Law, 2002, 969. Cf. Szyrwińska, Wahre Existenz oder objektive Geltung?, 165-167. 
13 Brain Leiter, Law and Objectivity, 969. Cf. Szyrwińska, Wahre Existenz oder objektive Geltung?, 165. 



ANNA SZYRWIŃSKA 
99 

 

 
PIDCC, Aracaju, Ano VI, Volume 12 nº 02, p.092 a 103, Jun/2018 | www.pidcc.com.br 

interpretation with the kinds of objectivity named by Leiter, he can notice that those stages 

relate exactly to the three stages of legal interpretation presented by Dworkin.14 The first, pre-

interpretative phase is about the qualification of a proposition in context of its semantic 

objectivity. The question the judge is asking here is: if all society members tend to acknowledge 

a proposition as true or false? The second stage would be the interpretation itself. The judge 

needs to qualify a proposition in context of its epistemological objectivity – which means to 

figure out, if a proposition can be understood and qualified as true or false by all society 

members. If it is the case, it implies that they are able to recognize the moral rule behind the 

proposition. It gives him a reason to qualify an action or practice as permitted or not. And 

finally, the last stage is the verdict and the final evaluation of the practice or action. That would 

mean the qualification of a proposition in context of its metaphysical objectivity – the fact that 

the rule behind the proposition can be recognized as true or false, implies that it exists or not. 

The category of truth, which is one-dimensional as it refers to the dimension of logical 

values only – unlike the multi-dimensional category of objectivity referring to various modes 

of independence of an object from the subjective influence – seems not to be relevant to use in 

the context of practice of legal interpretation. The truth of legal propositions is factual, however 

it stays out of reach of a judge’s cognitive abilities. Due to the lack of direct access to the 

dimension of moral principles, nobody is able to compare the exact legal propositions with the 

content of morality. However, this could be achieved by setting the reference point for the 

propositions in the objectivity, that can be found in the general social practices and the language 

used by society members. Thus, taking into account the objective validity of the language 

enables the verification of the logical values of legal propositions.15 

 

Interpretativism, Pragmatism and Conventionalism 

 

The replacement of the category of truth with the category of objectivity can be treated 

as an innovative way of overcoming the difficulties with discerning the logical value of legal 

propositions. However, it still could be criticised. Namely, one could say that taking into 

account  society’s members actual beliefs about the rules being in force as a criteria of the 

objectivity of those rules, excludes the possibility of discussion about the real existence of the 

law. Both - society and the language they speak - evaluate, so it is plausible to ask, whether 

                                                             

14 Ibid. 165-167. 
15 At this point one could argue, that Dworkin’s theory can be acknowledged as a form of constructivism. Cf. 
Szyrwińska, Wahre Existenz oder objektive Geltung?, 167-169. 
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such evolution could have any impact on their notion of moral principles and legal principles. 

As according to Dworkin, these rules were independent of any kind of subjective influence, 

such changeability of rules and principles would lead to a systematic contradiction: The 

conviction about the dependence of the law on the actual situation implies the relativism 

regarding the existence of the rules of law.  

Dworkin himself was aware of such difficulty. He delivered an explanation, which 

enables us to figure out why in his theory it is not the case. He presents two legal theories, about 

which one could say that, regarding the procedure of jurisdiction, they resemble his own. The 

first one is legal pragmatism, the second one the legal conventionalism. To understand the main 

point in his argumentation strategy it may be helpful to focus on the specifics of those theories. 

Let us focus on the notion of legal conventionalism first. 

As its name suggests conventionalism is a theory according to which the major role in 

interpretation of legal principles plays a set of criteria of proper behaviour, which are actually 

accepted by a society. In the treatise “Law, Truth and Reason” Ramo Siltala defines what a 

convention is: 

“A convention refers to a well-settled societal practice or usage that is commonly observed by 

the members of community and utilized as a criterion of a normative judgement, because it is 

accepted or recognized as having such a status by them.”16  

 

Legal pragmatism is based on similar assumption as it denies the real existence of fixed 

legal principles. Its significant feature in this context is that it emphasizes the role of the actual 

context in the process of legal reasoning.17 Richard Posner points out that historic and 

systematic origins of legal pragmatism are to be found in the legal realism.18 This explains the 

specific attitude towards the idea of truth of legal principles. 

“(…) Truth has been a problematic concept for many pragmatists. The essential meaning of the 

word is observer independence, which pragmatist is inclined to question or even deny. It is no 

surprise, therefore, that the pragmatists’ stabs at defining truth – truth is what is fated to be 

believed, or what is good to believe, or what survives in the competition among ideas, or what 

                                                             

16 Raimo Siltala, Law, Truth and Reason. A Treatise on Legal Argumentation, 2011, 165.  
17 Richard Posner, Overcoming Law, 1995, 390. 
18 Ibid., 388. 
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the relevant community agrees on – are riven by paradox. The pragmatist’s real interest is not 

in truth at all, but in social grounds of belief (“warranted assertability”).”19 

 

Neither conventionalism nor pragmatism treat the real and objective legal rules as a 

fixed point of reference in the legal reasoning. Instead, the major role plays either the actual 

and conventional dimension of circumstances, in which the rules are being acknowledged and 

interpreted (conventionalism) or the result of the legal interpretation, which should be as 

profitable for the society as possible.  The assumption about the absolute universality and 

atemporality of the legal principles loses its relevance in this context. The source of the 

normativity of the law in conventionalism cannot be universal if it depends on the actual 

situation in a specific group. Similarly, according to the pragmatist notion the advantages for 

the society, which can be achieved by legal decisions overmatch the past of the legal rules being 

actually in force, for instance the legal or political decisions underlying them, is not taken into 

account.  

It is easy to notice that both conventionalism and pragmatism are not compatible with 

Dworkin’s assumptions concerning the real and objective existence of moral rules and thus of 

the assumption of such legal principles. Nevertheless, it is hard to deny that the understanding 

of convention and of the pragmatist notion of truth presented above on the first glance may 

resemble the postulate of analysing the usage of language spoken by members of a society in 

order to discover their intuitions regarding the generally accepted moral rules. Namely, in 

Dworkin’s theory as well as in pragmatism and conventionalism, it is the reflection concerning 

the social context and the social understanding of the principles, which is taken into account by 

the start of the process of legal reasoning. And this postulate already seems to fully correspond 

with Dworkin’s notion. Therefore the following questions arise: Were Dworkin’s views 

concerning objectivity of the law coherent or does his theory contain relativistic points? And if 

so, how was it systematically possible to assure their coherence? 

Dworkin indirectly provides answers to both questions. He discusses the seeming 

resemblance between his views and both conventionalism and pragmatism in Law’s Empire. 

His attitude toward the understanding of the law in both notions was critical.20 He denied 

conventionalism and pragmatism for the reasons named above: both theories are based on 

assumptions excluding the possibility of adjudication related to the law existing in the real and 

                                                             

19 Ibid., 390. 
20 Dworkin, Law’s Empire, 1986, 225. 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
THE PROBLEM OF OBJECTIVITY IN LEGAL INTERPRETATION. BETWEEN PHILOSOPHIC THEORY AND 
LEGAL PRACTICE 

102 
 

PIDCC, Aracaju, Ano VI, Volume 12 nº 02, p.092 a 103, Jun/2018 | www.pidcc.com.br 

objective sense. Dworkin presented, however, an alternative notion, which describes the 

properly functioning process of legal reasoning. Dworkin calls this notion “Law as Integrity”. 

The procedure of legal reasoning suggested by Dworkin indeed is based on the postulate to 

focus on the social understanding of the content of legal principles, which can be discovered by 

the analysis of the language spoken by society members. It does not mean that Dworkin’s notion 

implies relativism. The significant feature of his theory is that the suggested analysis concerning 

the language spoken corresponds with the first pre-interpretative phase of legal interpretation. 

It is significant, that the pre-interpretative stage is only the beginning of the process of 

interpretation, during which the deeper contents behind the social context indicated by the 

language are being discovered. The main goal of legal interpretation is to find out the matter 

behind the language, which are the objective legal principles related to moral rules existing in 

the real sense. In Law’s Empire Dworkin says explicitly:  

“The adjudicative principle of integrity instruct judges to identify legal rights and duties, so far 

as possible, on the assumption that they were all created by a single author – the community 

personified – expressing a coherent conception of justice and fairness. (…) According to law 

as integrity, propositions of law are true if the figure in or follow from the principles of justice, 

fairness, and procedural due process of facts and moral considerations.”21 

 

Dworkin’s theory is based on the assumption that the social context is rooted in the 

dimension of objective values. Thus, the attempt to analyse the social and linguistic dimension 

of the law does not imply his relativistic attitude. On the contrary: according to the conviction 

about the existence of the law, the connection between the dimension of actual social context 

and of the metaphysical principles must be assumed. 

 

Consequences for the legal praxis 

At the first glance semantic intuitions connected with the term “legal interpretation” 

may suggest understanding flexibility in reference to the set of codified legal rules. This is the 

main reason of the confusion in the philosophy of law, which I mentioned at the beginning of 

the article. The confusion concerns not only the theoretical legal discourse, but also some 

                                                             

21 Ibid., 225. 
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practical dimensions of the law, especially legal reasoning practice. It does not seem to be 

probable to find a final solution of the debates between adherents of presented legal notions. 

For instance, it seems neither possible nor necessary to convince the judges that the notion of 

moral realism was true and that moral values existed in the independent way. Neither it seems 

to be possible or necessary to convince them that there were no fixed moral principles behind 

the codified legal rules. Discussions between adherents of moral universalism and moral 

relativism are not only a part of legal debates in a public discourse, but they are rooted in the 

dimension of theoretical philosophy.  

Moreover, the law relates to many dimensions of human existence and it needs to be 

applied under everyday life conditions, hence the postulate to always take into account the 

philosophic legal theories in legal practice may seem to be superfluous. Nevertheless it of big 

significance, to keep in mind the proper understanding of the idea of legal interpretation. The 

interpretation should not be reduced to the relativisation, but rather treated as the attempt to 

discover the moral principles behind the legal rules, or in other words: the general moral 

convictions of the society. The reflexion concerning Dworkin’s notion allows it to notice 

exactly this problematic aspect of legal interpretation. Even if his theory of the law is based on 

an abstract philosophic notion of morality, it can be still acknowledge as a very useful tool for 

the development of the legal culture. It provides solid reasons for denying the relativism or at 

least to regard it with a certain degree of scepticism. Thus, dealing with the notion of 

interpretativism formulated by Dworkin can be acknowledged as an opportunity to rethink the 

actually applied legal practices.  
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RESUMO: 

O presente trabalho pretende analisar a proteção da propriedade intelectual na Universidade 

Pública, bem como identificar aspectos relevantes quanto ao seu tratamento no âmbito destas 

Instituições. Isso pois, estudos técnicos revelam que, no Brasil, as Universidades Públicas 

detêm a predominância da pesquisa tecnológica, financiada na sua maioria com recursos 

públicos, representando um importante espaço inovador, e tornando o Estado o principal 

financiador e incentivador de novas tecnologias, o que impõem um novo olhar do sistema de 

proteção intelectual no país. O surgimento da Lei de inovação (Lei nº. 10.973/2004), da Emenda 

Constitucional da Inovação (EC nº 85/2015) e do Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (Lei nº 13.243/16), incentivando ainda mais o desenvolvimento de tecnologias, e 

consequentemente de títulos de propriedade intelectual, exige um repensar das relações 

Universidade, empresa e sociedade, a partir de um novo paradigma tecnológico e normativo, o 

que, por consequência, suscita desafios quanto ao tratamento da propriedade intangível no 

âmbito universitário.  
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ABSTRACT: 

The present work intends to analyze the protection of intellectual property in the Public 

University, as well as to identify relevant aspects regarding its treatment in the scope of these 

Institutions. This because, technical studies show that, in Brazil, Public Universities have the 

predominance of technological research, financed mostly with public resources, representing 

an important innovative space, and making the State the main financier and incentive of new 

technologies, which impose a new look at the system of intellectual protection in the country. 

The emergence of the Innovation Law (Law nº 10.973/2004), the Constitutional Amendment 

of Innovation (EC nº 85/2015) and the New Legal Framework for Science, Technology and 

Innovation (Law nº 13.243/16), further encouraging the development of technologies, and 

consequently of intellectual property titles, requires a rethinking of the relations University, 

company and society, from a new technological and normative paradigm, which, consequently, 

raises challenges regarding the treatment of the intangible property in the university scope. 

 

KEYWORDS: Intellectual Property. Public University. Research. Innovation.  

 

 

RESUMEN: 

El presente trabajo pretende analizar la protección de la propiedad intelectual en la Universidad 

Pública, así como identificar aspectos relevantes en cuanto a su tratamiento en el ámbito de 

estas Instituciones. Eso porque, estudios técnicos revelan que, en Brasil, las Universidades 

Públicas detienen la predominancia de la investigación tecnológica, financiada en su mayoría 

con recursos públicos, representando un importante espacio innovador, y haciendo del Estado 

el principal financiador y incentivador de nuevas tecnologías, lo que imponen una nueva mirada 

del sistema de protección intelectual en el país. En el marco de la Ley de Innovación (Ley nº 

10.973 / 2004), de la Enmienda Constitucional de la Innovación (EC nº 85/2015) y del Nuevo 

Marco Legal de la Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley nº 13.243 / 16), incentivando aún 

más el desarrollo de tecnologías, y consecuentemente de títulos de propiedad intelectual, exige 

un repensar de las relaciones Universidad, empresa y sociedad, a partir de un nuevo paradigma 

tecnológico y normativo, lo que, por consiguiente, suscita desafíos en cuanto al tratamiento de 

la propiedad intangible en el ámbito universitario. 

 

PALABRAS CLAVE: Propiedad Intelectual. Universidad Pública. Investigación. Innovación. 

 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
OS DESAFIOS DA PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NA UNIVERSIDADE PÚBLICA 

106 
 

PIDCC, Aracaju, Ano VI, Volume 12 nº 02, p.104 a 119, Jun/2018 | www.pidcc.com.br 

 

INTRODUÇÃO  

O Brasil, a partir da década de 90, conseguiu ultrapassar o horizonte de 1% do volume 

total de artigos científicos publicados no mundo (Buys, 2002). Este índice, mesmo considerado 

pequeno se comparado a países como Estados Unidos ou Inglaterra, evidencia uma tendência 

apontada por recentes diagnósticos do setor brasileiro de ciência e tecnologia, qual seja, o 

aumento da pesquisa e, consequentemente, da produção científica em nosso país.  

Contudo, os mesmos dados denunciam uma deficiência que começa a ser atacada por 

políticas públicas: a reduzida quantidade de patentes. Em linhas gerais, pode-se dizer que o país 

publica resultados de pesquisas em significativas quantidades e em revistas de impacto, mas 

deixa a desejar no momento de transformar o conhecimento em inovações tecnológicas. 

Além disso, estimativas técnicas revelam que, no Brasil, atualmente a quase totalidade da 

pesquisa científica é realizada nas Universidades Públicas, tornando o Estado o principal 

incentivador e financiador da ciência no país. De fato, o estudo técnico denominado “Pesquisa 

no Brasil - Um relatório para a CAPES”, realizado pela empresa norte-americana Clarivate 

Analytics, indica que a produção científica brasileira é feita quase exclusivamente dentro das 

instituições públicas de ensino (Cross et al, 2018). Soma-se a isso, os dados do Ministério da 

Ciência, Tecnologia Inovação e Comunicações que demonstram o significativo dispêndio 

nacional em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no ano de 2015 de R$ 76,5 bilhões (MCTIC, 

2017). 

Dessa forma, a relação que se estabelece entre a Universidade e a sociedade, a partir de 

um novo paradigma tecnológico, requer o estabelecimento de políticas institucionais sobre a 

propriedade intelectual dos resultados de pesquisa realizados pelas Universidades Públicas. 

Com o advento da Lei nº 10.973/2004, dispondo sobre a inovação e à pesquisa científica 

e tecnológica no ambiente produtivo, e tendo entre seus sujeitos as Universidades Públicas, 

temos um novo tratamento político quanto à propriedade intelectual dentro das Instituições 

Federais de Ensino e Pesquisa. Uma série de estímulos, bem como de exigências às referidas 

Instituições, denotam uma preocupação com a propriedade intelectual na Universidade Pública 

e demonstram um tratamento mais atento e responsável com o patrimônio público intangível 

gerado nessa Instituição.  

A recente Emenda Constitucional nº 85/2015 e a Lei nº 13.243/2016, denominada de 

Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), fortaleceram o incentivo à criação de 
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ambientes inovadores no país e a consequente necessidade de proteção da propriedade 

intelectual fruto deste trabalho de pesquisa estimulado pelo Estado. 

Assim, o presente artigo pretende analisar a proteção da propriedade intelectual na 

Universidade Pública, bem como identificar aspectos relevantes quanto ao seu tratamento no 

âmbito destas Instituições, tendo em vista não só a Lei da Inovação que incentiva o 

desenvolvimento de tecnologias na Universidade Pública através de uma série de estímulos e 

exigências a essas instituições, como também o investimento de recursos públicos destinados à 

atividade de pesquisa nestas Instituições o que, aliado as suas funções essenciais, isto é, ao 

ensino e a extensão, as tornam o maior potencial inovador do país e, consequentemente, um dos 

principais sujeitos do sistema de proteção da propriedade intelectual. 

 

1. A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NA UNIVERSIDADE 

PÚBLICA 

O cuidado com o tratamento da proteção da propriedade intelectual no ambiente 

universitário está inserido em um contexto de maior valorização internacional dos ativos 

intangíveis, os quais passaram a se constituir em um dos instrumentos reguladores das 

negociações no comércio e na indústria, nacional e internacional, estimulando a pesquisa e o 

desenvolvimento, e possibilitando à sociedade o repasse dos benefícios decorrentes das 

inovações tecnológicas desenvolvidas.  

No contexto internacional, merece destaque o papel dos Estados Unidos, desempenhado 

através do Bayh-DoleAct, aprovado em dezembro de 1980, permitindo o depósito de patentes 

desenvolvidas por Universidades, oriundas de projetos financiados por fonte governamental.  

Com efeito, por meio desta legislação, foi implementada uma política federal de 

propriedade intelectual que permitiu às universidades, institutos de pesquisa e pequenas 

empresas obter a titularidade de patentes de invenções derivadas de pesquisas financiadas com 

recursos públicos federais e facultou às instituições beneficiárias desses recursos a transferência 

da tecnologia para terceiros. (Chamas; Scholze, 2000, p. 86) 

Analisando o impacto econômico da legislação a partir dos dados da Association of 

University Technology Managers (AUTM), verificou-se que a taxa de patenteamento nas 

universidades aumentou consideravelmente desde a implantação do Bayh-Dole Act. O estudo 

da AUTM nas 130 principais universidades americanas identificou a existência de 9.300 

licenças ativas de comercialização de patentes, gerando royalties anuais de 300 milhões de 

dólares. Apontou o estudo que, a partir do desconto de 20% de despesas (taxas, anuidades de 

patentes, entre outros), o valor líquido rateado entre as instituições de pesquisa e os 
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pesquisadores era da ordem de 240 milhões de dólares, ou, em média, de 26 mil dólares por 

patente. Nos Estados Unidos, em regra, o rateio adotado pelas universidades era de um terço 

para a universidade, um terço para o departamento onde se deu o invento, e um terço para o 

pesquisador equipe ou inventor individual. Consequentemente, naquele momento, a premiação 

do pesquisador já correspondia a oito mil dólares ano e analisando-se as dez universidades mais 

produtivas, a retribuição média anual por patente subiu para 60 mil dólares e a participação da 

equipe de pesquisa para 20 mil dólares anuais (Chamas; Scholze, 2000, p. 86). 

No Brasil, conforme ensinam Pimentel e Barral (2006, p. 16), “tivemos oito constituições 

federais, e somente a promulgada no governo Vargas, de 1937, não incluiu expressamente os 

privilégios industriais entre as garantias aos direitos individuais”.  

Contudo, no seio universitário, o tema propriedade intelectual despertou um maior 

interesse apenas a partir da revisão do ordenamento jurídico sobre propriedade intelectual 

ocorrida na década de 90, com a conclusão e aprovação da criação da Organização Mundial do 

Comércio (OMC) e do Acordo dos Aspectos Relativos ao Comércio dos Direitos de 

Propriedade Intelectual – TRIPS, ambos no âmbito do Acordo Geral de Tarifas Alfandegárias 

e Comércio (GATT) em 1994. Em atendimento ao acordo TRIPS, o qual passou a exigir dos 

países signatários o comprometimento com padrões mínimos de proteção da propriedade 

intelectual, foi promulgada, no país, a Lei nº 9.279/1996. E ao regular os artigos 75 e 88 a 93 

da Lei nº 9.279/1996, o Decreto nº 2.553/98 introduziu uma nova concepção sobre a 

importância do tratamento da propriedade intelectual dentro da Universidade.  

Isso porque o Decreto estipulava ao servidor da Administração Pública direta, indireta e 

fundacional, que desenvolvesse invenção, aperfeiçoamento ou modelo de utilidade e desenho 

industrial, a garantia, a título de incentivo, durante toda a vigência da patente ou do registro, de 

premiação de parcela do valor das vantagens auferidas pelo órgão ou entidade com a exploração 

da patente ou do registro, no limite de um terço do valor das vantagens auferidas pelo órgão ou 

entidade com a exploração da patente ou do registro. Com base no Decreto nº 2.553/98, o 

Ministério da Educação elaborou a Portaria nº 322/98, disciplinando a implantação do 

mecanismo de premiação em seus respectivos órgãos e entidades vinculadas, ou seja, entre eles, 

as Universidades Públicas.  

Dessa forma, para implementar esta regulamentação, as Universidades passaram a 

estabelecer políticas institucionais relacionadas ao tema. Associado a isso, buscaram também 

realizar um trabalho de sensibilização de seus pesquisadores sobre a importância da proteção 

da propriedade intelectual, bem como adequaram suas estruturas administrativas, 
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implementando procedimentos para proteção e comercialização dos resultados de pesquisa 

(UFRGS, 2003, p. 21). Assim, as Universidades criaram, de acordo com suas peculiaridades, 

instrumentos para proteção e administração de sua propriedade intelectual, e formas de 

incentivo para o seu tratamento responsável. 

O que estabelece um novo marco no tratamento das Universidades Públicas com a 

propriedade intelectual é o advento da Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004), atualmente 

regulada pelo Decreto nº 9.283/2018, definindo medidas de incentivo à inovação e à pesquisa 

científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da 

autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País, nos moldes dos artigos 23, 24, 

167, 200, 213, 218, 219 e 219-A, da Constituição Federal, criando um dever genérico de 

proteção para a produção de conhecimentos no Brasil (Barbosa, 2007, p. 49).  

O estímulo essencial da Lei consiste na criação de ambientes inovadores, trazendo como 

um de seus protagonistas as Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT). No ponto, a própria 

Lei define como ICT as instituições públicas que contemplem entre suas atividades a execução 

de atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico, que são, na 

sua maioria, as Universidades Públicas.  Em síntese, verifica-se que a Lei nº 10.973/2004 traz 

uma proposta que combina parcerias entre público e privado, buscando promover uma maior 

facilidade em alcançar objetivos que antes seriam mais complexos caso estas esferas estivessem 

absolutamente separadas (Rezende et al, 2005, p.2).  

Este modelo de aproximação e cooperação estabelecido entre o setor público e o setor 

privado se encontra em sintonia com a teoria da tripla hélice desenvolvida por Henry Etzkovitz 

(2009) na década de 90, sendo hoje uma das metáforas mais aceitas como modelo de inovação 

tecnológica sustentável. Respectivo modelo observou os mais importantes polos e parques 

tecnológicos do mundo, como, por exemplo, o Massachusetts Institute Technology (MIT), 

concluindo que uma maior taxa de desenvolvimento tecnológico só é possível a partir da 

parceria entre governo, empresas e universidades. 

Além do protagonismo universitário e do modelo internacional adotados pela legislação 

nacional, o Decreto nº 9.283/2018, regulando o artigo 17 da Lei de Inovação, estabeleceu, em 

seu artigo 17, o dever das Universidades em informar ao Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações, anualmente, a política de propriedade intelectual da instituição, às 

criações desenvolvidas no âmbito da instituição, às proteções requeridas e concedidas e os 

contratos de licenciamento ou de transferência de tecnologia firmados, em uma clara 

preocupação política com o uso e o tratamento com a propriedade intelectual desenvolvida pelas 

universidades.  
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Dessa forma, exige-se que as Instituições discutam e definam suas políticas quanto ao 

tratamento e a proteção da propriedade intangível desenvolvida, trazendo para o âmbito interno 

a necessidade do debate. 

Salienta-se também, em uma clara intenção de fomentar a análise interna quanto à 

propriedade intelectual e evitar futuras discussões de ordem patrimonial no âmbito 

universitário, o preceito do art. 13 do mesmo diploma legal, que reforça a previsão do então 

Decreto nº 2.553/98, assegurando ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e 

máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos 

de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de 

exploração de criação protegida da qual tenha sido inventor, obtentor ou autor. No ponto, anota-

se que a Lei 10.973/2004 definiu como ganho econômico, em seu artigo 13, §2º, I e II, toda 

forma de royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração 

direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da 

proteção da propriedade intelectual e os custos de produção da Universidade. 

Outra inovação da Lei nº 10.973/2004 consistiu na previsão da figura do Núcleo de 

Inovação Tecnológica. O referido diploma legal estabeleceu em seu artigo 16, entre outras 

coisas, o dever das Universidades em dispor de um núcleo de inovação tecnológica 

(denominado NIT), próprio ou em associação com outras Universidades, com a finalidade 

resumida de gerir sua política de inovação. Assim, devem as universidades, seja através da 

criação ou de associação, dispor de uma estrutura capaz de atender as competências previstas 

em lei, que são, entre outras: o zelo pela manutenção da política institucional de estímulo à 

proteção das criações; a promoção da proteção das criações desenvolvidas na instituição; a 

manifestação quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição, 

passíveis de proteção intelectual; o acompanhamento do processamento dos pedidos e a 

manutenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição.  

Em síntese, o NIT tem a obrigação genérica de gerir o desenvolvimento de tecnologias 

das Universidades, acompanhando a produção e divulgação de pesquisas relacionadas à 

inovação, identificando os bens passíveis de proteção, acompanhando e executando os 

procedimentos de obtenção da proteção e conduzindo o processo de defesa da titularidade 

destes bens. O inciso III, do artigo 16 da Lei nº 10.973/2004, estabelece ainda a legitimidade 

do órgão para avaliar a adoção de invenção independente, feita por pesquisador individual.  

Para além da atribuição expressa acerca da proteção da propriedade intelectual, fica 

implícita a obrigação do NIT no tocante à educação e promoção da propriedade intelectual entre 
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dirigentes, pesquisadores, alunos e servidores das Universidades Públicas, os quais serão as 

pessoas diretamente e diariamente envolvidas no tratamento da matéria, de maneira a fomentar 

neste ambiente a cultura inovadora e de proteção da propriedade intelectual (Bonacelli et al, 

2016, p. 129).  

Ressalta-se, ainda, o artigo 26 da Lei nº 10.973/2004, o qual exige das Universidades a 

associação, obrigatória, da aplicação do disposto em toda a Lei de Inovação, a qual visa o 

alcance da autonomia tecnológica do país e o desenvolvimento industrial, a ações de formação 

de recursos humanos sob sua responsabilidade. Ou seja, de forma imperativa e paradigmática, 

a Lei estabelece a obrigatoriedade das Universidades em associar todo o conteúdo legal às 

atividades de formação de seus alunos e servidores. 

Buscando destacar ainda mais a importância do assunto e afastar qualquer dúvida sobre 

o interesse do Estado na matéria, o Constituinte Reformador incluiu, por meio da Emenda 

Constitucional nº 85/2015, a inovação entre os temas da ordem constitucional social, 

constitucionalizando seu conteúdo e trazendo novos elementos para a criação de ambientes 

inovadores.  

Em consequência, restou necessário atualizar o conteúdo da Lei de Inovação à luz do 

novo texto Constitucional, razão pela qual foi editada a Lei nº 13.243/2016, estimulando ainda 

mais à tecnologia e a inovação no país, trazendo novos elementos para a criação de ambientes 

inovadores nos quais estão inseridas, sobretudo, as Universidades Públicas 

Em síntese, a nova ordem constitucional, inaugurada pela Emenda Constitucional nº 

85/2015, a Lei da Inovação, Lei nº 10.973/2004, e o Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia 

e Inovação, Lei nº 13.243/2016, além de incentivarem criações inovadoras, impõem a proteção 

da propriedade intelectual fruto deste trabalho de pesquisa estimulado pelo Estado 

Dessa forma, observa-se a importância do tratamento da propriedade intelectual na 

Universidade Pública, a qual deverá ser objeto de debate institucional e social para não só 

atender a particularidade, característica e interesse de cada Instituição, mas sobretudo atingir 

aos fins exigidos e perseguidos pela legislação nacional. 

  

2. ASPECTOS RELEVANTES QUANTO AO TRATAMENTO E A PROTEÇÃO DA 

PROPRIEDADE INTELECTUAL NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS  

Inserindo-se as Universidades Públicas no âmbito do sistema de proteção da propriedade 

intelectual nacional como protagonista, e dado o novo tratamento político e jurídico na busca 

pela inovação, cumpre identificar algumas particularidades e elementos relacionados ao 

tratamento deste bem intangível no seio destas instituições. 
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Neste trabalho são abordadas seis variáveis, fruto do início desta pesquisa e, até então, 

consideradas relevantes para a contribuição da discussão do assunto, sobretudo pelos atores 

envolvidos na pesquisa tecnológica no âmbito universitário, de forma a fomentar o debate e 

contribuir para o fortalecimento da proteção da propriedade intelectual nas Universidades 

Públicas. 

2.1. A Titularidade da Criação 

A Lei nº 9.279/96, em seu art. 88, dispõe que a invenção e o modelo de utilidade 

pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja 

execução ocorra no Brasil e tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta 

natureza dos serviços para os quais o empregado foi contratado. 

Sustentada neste dispositivo, algumas universidades em seu âmbito interno estabeleceram 

o que seria de sua titularidade. Cita-se, como exemplo, o caso da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), a qual definiu como sendo de propriedade exclusiva da Instituição os 

direitos de propriedade industrial desenvolvidos em seu âmbito, desde que decorrente da 

aplicação de recursos humanos, orçamentários e ou de utilização de recursos dados, meios 

informações e equipamentos da universidade ou realizados durante o horário de trabalho, 

independentemente da natureza do vínculo existente entre a Instituição e o inventor (UFRGS, 

2003, p. 31). 

Nesse mesmo sentido, define-se como propriedade da Universidade a criação intelectual 

desenvolvida no seu âmbito, decorrente da atuação de recursos humanos, da aplicação de 

dotações orçamentárias com ou sem utilização de dados, meios, informações e equipamentos, 

independentemente da natureza do vínculo existente com o criador (Pimentel, 2005, p.31). 

Já o Direito Autoral, porém, pertence única e exclusivamente ao autor. Entretanto, pode 

o autor ceder os direitos patrimoniais sobre a obra, permitindo a sua exploração pela 

universidade, seja a título gratuito ou oneroso. Nesta ordem de ideias, tendo como base a 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), os direitos autorais, sejam patrimoniais ou 

morais, sobre a publicação pertencerão integralmente aos seus autores. Já os direitos 

patrimoniais poderão ser cedidos à Universidade, mediante contrato de cessão ou licença de 

direitos autorais (Pimentel, 2005, p. 37). 

A exceção dessa titularidade consiste nos programas de computador que, embora 

pertençam ao grupo dos direitos autorais, no que concerne à titularidade, identificam-se com a 

propriedade industrial. Isso porque, consoante o artigo 4º da Lei 9.609/98, a qual regula os 

programas de computador, verifica-se que estes direitos deverão pertencer exclusivamente ao 
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empregador, contratante de serviços ou órgão público, sobretudo quando desenvolvido e 

elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à 

pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviço ou 

servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a 

esses vínculos. 

2.2. A Avaliação da inovação 

Além da análise da titularidade acima abordada, outro aspecto relevante no tratamento da 

propriedade intelectual consiste na verificação do interesse da Universidade na proteção do 

invento. Na espécie, identifica-se a dificuldade na proteção de toda e qualquer invenção ou 

inovação obtida por estas Instituições. 

Com efeito, além da necessidade do efetivo impacto da tecnologia, sobretudo de forma a 

atingir os interesses fomentados pelo Estado, a proteção da propriedade intelectual exige um 

desembolso de meios e recursos significativos, tanto para sua obtenção como para a manutenção 

deste privilégio, exigindo um tratamento responsável na utilização do sistema de proteção. 

Consequentemente, nem toda a invenção e inovação desenvolvida na Universidade será objeto 

de proteção, devendo-se privilegiar o desenvolvimento tecnológico e social.  

Assim, devem as Universidades, sob pena de responsabilidade, fazer uma avaliação sobre 

o interesse na proteção da invenção que, teoricamente, seria de sua titularidade.  

Respectiva tarefa de avaliação, nos termos do artigo 16, IV, da Lei 10.973/2004, encontra-

se entre as atribuições do Núcleo de Inovação Tecnológica, o qual poderá se utilizar de 

profissionais da própria Instituição ou de consultores externos para definir o efetivo interesse 

na proteção pela Universidade. 

Note-se que, caso não haja o interesse da Instituição na proteção, com base no artigo 11 

da Lei de Inovação e artigo 13 do Decreto nº 9.283/2018, poderá a Universidade ceder seus 

direitos sobre a criação, mediante manifestação expressa e motivada, a título não-oneroso, nos 

casos e condições definidos em regulamento, para que o respectivo criador os exerça em seu 

próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, nos termos da legislação pertinente.  

Nos termos do parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 10.973/2018 e do §1º do artigo 13, 

do Decreto nº 9.283/2018, respectiva decisão caberá ao dirigente máximo da Instituição, ouvido 

o NIT, devendo ser adotada de maneira expressa no prazo máximo de até seis meses (§2º, art. 

13, do Decreto nº 9.283/2018). 

 

2.3. O Compartilhamento dos Ganhos Econômicos 
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Com base no disposto no art. 93 da Lei nº 9.279/96, no Decreto nº 2.553/98, na Portaria 

nº 322/98 do MEC e no artigo 13 da Lei de Inovação, é assegurada ao criador participação 

mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos 

pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para 

outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, 

obtentor ou autor. 

Já com relação ao restante dos recursos financeiros percebidos pelas Universidades 

resultantes da exploração de sua propriedade intelectual, conforme redação anterior do artigo 

18, parágrafo único da Lei nº 10.973/2004 e do artigo 19, § 1º, do revogado Decreto nº 5.563/05, 

os valores deveriam ser aplicados, exclusivamente, em objetivos institucionais de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação. A Lei nº 13.243/2016 reformulou a redação do artigo 18 da Lei 

10.973/2004. Já o Decreto nº 9.283/2018 não disciplinou o assunto. De qualquer sorte, tanto a 

interpretação literal do atual artigo 18, parágrafo único, da Lei nº 10.973/2004, como a 

interpretação histórica do antigo artigo 18, parágrafo único da Lei nº 10.973/2004 e artigo 19, 

§1º do Decreto nº 5.563/05, sugerem a aplicação dos recursos vinculada às atividades de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação.  

A gestão dos recursos percebidos, dentro da Universidade, bem como a distribuição do 

prêmio devido ao pesquisador inventor, a partir de uma análise sistemática da Lei de Inovação, 

deverá ser feita pela própria Instituição, sobretudo através do seu NIT. Contudo, frisa-se que a 

Lei 13.243/2016 modificando o artigo 18, parágrafo único, da Lei de Inovação, estabeleceu a 

possibilidade de que a gestão das receitas próprias da Universidade advindas dos ganhos 

econômicos previstos nos artigo 4º a 8º, 11 e 13 da Lei de Inovação sejam delegados a fundações 

de apoio, desde que previstos em contrato ou convênio e aplicados exclusivamente em objetivos 

institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, incluindo a carteira de projetos 

institucionais e a gestão da política de inovação. 

 

2.4. A Publicação de Trabalhos Científicos 

Uma das formas consolidadas para avaliação da produção cientifica das Universidades 

consiste na publicação de trabalhos científicos. Contudo, quando se trata de propriedade 

intelectual, cumpre salientar que as respectivas publicações podem afetar a proteção da 

invenção.   

Isso pois, para a concessão da patente, a Lei nº 9.279/96 exige no seu artigo 8º o 

atendimento dos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. 
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Especificamente com relação ao requisito novidade, este é considerado pela Lei como aquilo 

que não está compreendido no estado na técnica, ou seja, acessível ao público antes da data de 

depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, 

no Brasil ou no exterior (art. 11, caput e §1º, da Lei nº 9.279/96). 

Consequentemente, note-se que há um aparente paradoxo. Embora exista o fomento da 

publicação científica no seio Universitário, esta mesma publicação pode inviabilizar a proteção 

da propriedade intelectual já que, no momento da publicação, elimina-se o requisito novidade. 

Excepcionalmente, no Brasil, o artigo 12 da Lei nº. 9279/96 não considera como estado 

da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade ocorrida durante os 12 (doze) meses 

que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente. Assim, verifica-se 

a possibilidade de proteção até 12 meses após a publicação, utilizando-se deste instituto 

denominado período de graça.    

Entretanto, os riscos para a proteção consistem no fato de que a maioria dos países 

estrangeiros não possui tal dispositivo contemplado por suas legislações e assim, uma vez mais 

se verifica que uma publicação pode tornar inviável a proteção no exterior por ofender o 

requisito novidade (Barbosa, 2003, p. 330). 

No particular, embora possam parecer excludentes, isto é, a publicação e a proteção, 

respectivo conflito é aparente. Isso pois estes procedimentos podem ser complementares, já que 

se pode proteger o resultado de uma pesquisa e, posteriormente, divulgá-lo. 

Assim, devem os pesquisadores, antes de publicar um resultado de pesquisa 

potencialmente patenteável, procurar o Núcleo de Inovação Tecnológica de sua Universidade, 

para que este tome as medidas necessárias a garantir o privilégio e os direitos assegurados pelo 

sistema de proteção da propriedade industrial. 

 

2.5 Monografias, Dissertações e Teses  

Ainda no tocante à preocupação do requisito novidade analisado no subitem anterior, 

verifica-se a necessidade do cuidado com algumas monografias, teses e dissertações que sejam 

potencialmente patenteáveis. Isso em decorrência da exigência da defesa pública de 

monografias, dissertações e teses, como requisito parcial para obtenção dos títulos de 

graduação, mestre e doutor. 

Dessa forma, como verificado no subitem anterior, faz-se necessário que o professor 

orientador ou o aluno interessado que perceber a possibilidade de proteção, procure o NIT de 

sua Instituição para que este possa proceder de forma que assegure o direito de proteção, sem 

perder o requisito novidade. 
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No ponto, verifica-se o cenário desejável de identificação e acompanhamento de toda a 

pesquisa potencialmente inovadora no âmbito da Universidade, desde o início até a sua 

conclusão, de maneira a resguardar o requisito legal da novidade.  

Inclusive, anota-se a possibilidade de depósito do pedido de patente caso já presentes os 

seus requisitos legais durante a pesquisa, para posterior aperfeiçoamento ou desenvolvimento 

no decorrer dos trabalhos, momento no qual poderá ser utilizado o certificado de adição de 

invenção, acessório ao pedido de patente já realizado. 

Caso isso não ocorra, e se verifique a potencialidade da patente apenas na conclusão da 

pesquisa e da apresentação do trabalho, observa-se que algumas instituições estabeleceram 

procedimentos para defesa de dissertações ou teses de forma sigilosa, de maneira restrita ao 

público e com a adoção de termos de confidencialidade aos respectivos envolvidos com a 

solenidade, de maneira a preservar o requisito novidade (UFSM, p.1, 2018).  

 

2.6 A Propriedade Intelectual em Instrumentos Legais 

Por diversas vezes as Universidades realizam projetos de pesquisa e atividades em 

parcerias com instituições públicas e privadas. Inclusive, este consiste no foco da Lei de 

Inovação, regulado de forma mais exaustiva no Decreto nº 9.283/18.  

Dessa forma, faz-se necessária a obrigatoriedade de inclusão de cláusulas 

regulamentadoras dos direitos de propriedade intelectual para cada um dos envolvidos, em 

todos os contratos, convênios, acordos e ajustes em que a universidade participar com o objetivo 

de pesquisa e desenvolvimento, evitando-se, assim, litígios futuros. 

Neste sentido é a previsão do artigo 9º da Portaria nº 322/98 do Ministério da Educação. 

Na celebração de quaisquer instrumentos contratuais relativos a atividades que possam resultar 

em criação intelectual protegida, os órgãos e entidades do MEC deverão estipular a titularidade, 

a participação dos criadores na criação intelectual protegida e cláusulas de confidencialidade.  

Da mesma forma se encontra a previsão do art. 9º, §2º, na nova redação da Lei da 

Inovação e o art. 3º, §4º, do Decreto nº 9.283/18, os quais, ao lado de estimular o 

desenvolvimento de redes de pesquisa tecnológica em parcerias, impõem a previsão, em 

instrumento jurídico específico, da titularidade da propriedade intelectual e participação nos 

resultados da exploração das criações resultantes deste trabalho em conjunto. 

CONCLUSÃO 

As Universidades Públicas detêm praticamente o monopólio da pesquisa no Brasil. São, 

por conseguinte, o maior potencial inovador. Nesse sentido, faz-se necessário uma ampla 
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divulgação quanto à importância da proteção da propriedade intelectual, fruto do resultado da 

pesquisa nessas instituições, como bem público. 

O uso adequado da propriedade intelectual pode não só gerar benefícios econômicos às 

Universidades Públicas, permitindo a realização de uma pesquisa sustentável, como também 

poderá se constituir num importante instrumento para o desenvolvimento econômico e 

tecnológico nacional. 

Ademais, a nova ordem constitucional, inaugurada pela Emenda Constitucional nº 

85/2015, a Lei da Inovação, Lei nº 10.973/2004, e o Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia 

e Inovação, Lei nº 13.243/2016, além de incentivarem criações inovadoras, acabam por exigir 

a proteção da propriedade intelectual fruto deste trabalho de pesquisa estimulado pelo Estado. 

Dessa forma, observa-se a importância do tratamento da propriedade intelectual na 

Universidade Pública, a qual deverá ser objeto de debate institucional para não só atender a 

particularidade, característica e interesse de cada Instituição, mas sobretudo atingir aos fins 

exigidos e perseguidos pela legislação nacional. 

Diante deste cenário, inserindo-se as Universidades Públicas como um dos principais 

sujeitos do sistema de proteção da propriedade intelectual nacional, e dado o novo tratamento 

político e jurídico na busca pela inovação, neste trabalho ainda foram abordadas seis variáveis 

consideradas aspectos relevantes para a introdução e discussão do tema, visando ao 

esclarecimento de eventuais dúvidas dos principais atores envolvidos na pesquisa tecnológica 

dentro das Universidades. 

Na espécie, identificou-se que embora a titularidade do trabalho desenvolvido por meio 

de pesquisa pertença, em regra, à própria Universidade, os textos normativos asseguram ao 

colaborador no desenvolvimento da inovação o compartilhamento nos ganhos econômicos. 

Ademais, verificou-se o fato de que, embora seja desejável um significativo número de 

patentes, há a necessidade de criteriosa avaliação no efetivo interesse da instituição na proteção, 

sem prejuízo da cessão ao próprio inventor dos direitos sobre a propriedade. 

No tocante à publicação de trabalhos, monografias, dissertações e teses, constatou-se a 

imprescindibilidade da atuação dos Núcleos de Inovação Tecnológica para que se possa 

proceder de forma que assegure o direito de proteção, sem perder o requisito novidade. E por 

fim, demonstrou-se a necessidade da previsão de cláusulas ou instrumentos específicos que 

tratem da propriedade intelectual em qualquer contrato, convênio ou ajuste com entidades 

públicas e privadas, seja para o atendimento das exigências legais ou para evitar futuros litígios. 

De fato, sugere-se que a discussão no âmbito universitário acerca da titularidade da 

criação, do compartilhamento dos ganhos econômicos na hipótese do desenvolvimento de algo 
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inovador, da avaliação da criação, do impacto da publicação de trabalhos científicos, 

monografias, dissertações e teses na proteção dos resultados destes trabalhos, bem como a 

presença de marcos reguladores da propriedade intelectual em instrumentos formais faça parte 

do dia dos atores diretamente envolvidos, de forma a fomentar o debate, a cultura e o 

fortalecimento da proteção da propriedade intelectual no seio universitário. 
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A editora Losada publicou uma série de conferências de Karl Jaspers pronunciadas na 
Universidad de la Basilea a convite da Fundação Acadêmica livre e da Faculdade de História 
da Filosofia daquela Instituição. Esse conjunto de conferências importantes para entender como 
o filósofo pensava o significado da Filosofia foi reunido em livro com o título de La fe 
filosófica. O livro integra a coleção da editora argentina denominada Obras Maestras del 
Pensamiento e ainda não teve edição em português. Portanto, La fe filosófica não foi 
inicialmente concebida como livro, mas como reflexões sobre aspectos fundamentais da 
Filosofia e mais tarde reunidas numa obra. 

A primeira das conferências elucida o título do livro ao esclarecer o significado de fé 
filosófica. A conferência proposta como capítulo inicial tem por título O conceito de fé 
filosófica. Nela o filósofo explica que não se cai, necessariamente, no niilismo quando se está 
fora de uma tradição religiosa ou do diálogo com a ciência. Essa percepção inadequada 
decorreu de historicamente a Filosofia haver servido primeiro à Teologia e depois à Ciência. 
Assim, historicamente, foi lhe proposta essa alternativa servir a religião ou cair no niilismo, 
servir a ciência ou mergulhar no niilismo. No entanto, há uma trilha diferente dessas 
alternativas ao niilismo que foi historicamente oferecida à Filosofia. Jaspers a encontra na fé 
filosófica. Essa fé não é crença religiosa, depende de empenho próprio e se sustenta numa 
verdade autêntica à qual se chega pelo raciocínio, embora, como explique o autor, ela (p. 12): 
“seja uma certeza da verdade que não podemos demonstrar como o conhecimento científico 
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das coisas finitas”. A história da filosofia está cheia de exemplos de pessoas que morreram por 
uma verdade assim, uma verdade que, sem ser irracional, não se esgota no verificável. Em 
outras palavras (p. 14): “A fé filosófica, ou a fé do homem que pensa, tem sempre a nota de 
que só é em aliança com o saber. Quer saber o que é suscetível de saber e se ver a si mesmo 
totalmente”. Essa fé alimenta a atividade filosófica, mas não alcança a universalidade. Ela 
também não é convicção desmotivada, nasce da meditação e abarca a consciência intencional, 
isto é, o sujeito e o objeto. Esse aspecto sugere que a fé tenha um lado subjetivo e outro objetivo. 
Quando se fica apenas no lado objetivo, essa fé marcha para a credulidade. Como nosso 
conhecimento do ser é sempre limitado, lição retirada por Jaspers em Kant, não há como 
justificar uma fé unicamente objetiva. Por outro lado, uma fé subjetiva também não assegura a 
verdade, colocando-nos a questão da verdade para além desses dois lados. Para Jaspers, ao 
transcender esses lados descobre-se o englobante, que impede de reduzir a verdade à vivência 
ou descrição. Por isso, a fé filosófica não se reduz a uma confissão e nem a realidade objetiva. 
Chegamos a uma questão importante (p. 18): “o universal da verdadeira fé não deve se esboçar 
como conteúdo de validade universal, nem se tomar como imediaticidade, nem se fixar como 
histórico, mas se fazer certo historicamente por movimento temporal”. O que nos leva aos lados 
objetivo e subjetivo do abarcador ou englobante que respectivamente se chama mundo e 
transcendência, por um lado, e existência, por outro. Nesse último caso, o englobante se mostra 
como existência (característica dos seres vivos), consciência em geral (o modo como o ser se 
mostra para uma consciência transcendental) e espírito (que é o espaço do pensamento). Esses 
três modos do englobante é a maneira pela qual individualmente somos um mundo. E essa 
forma de viver, que Jaspers resume no conceito existência, é cercada de mistério porque, como 
comprova a Psicologia (p. 22): “Há enfermos que as vezes perdem a consciência da realidade”.  
Embora fé seja considerada realidade, evidência ou ideia, ela exprime um se abrir ao englobante 
e se deixar guiar por ele. E ao mesmo tempo nos coloca diante da relação dialética que há entre 
os polos da consciência, de modo que a fé filosófica (p. 25): “tem em si estruturas dessas 
dialéticas”. Isso significa deslizar de um polo ao outro em sínteses que não terminam e nem 
excluem posições antitéticas. É a fé filosófica que impede a Filosofia de se fechar em escolas 
ou heróis e indica que a história da filosofia (p. 28): “através do desvio do deserto, seja o 
caminho que conduz à verdade que nela ficou absorvida”. 

No segundo capítulo essa questão foi aprofundada. Seu título é: Os conteúdos da fé 
filosófica. Para Jaspers, os dois polos da consciência revelam a fé filosófica, isto é, (p. 29): 
“Logo o que a irrupção capta o objeto como sendo o ser e como sendo ele (ou eu) mesmo, essa 
é sua fé”. Isso nos leva a quatro questões com as quais se depara a Filosofia (p. 30): “que sou 
eu? O que é propriamente? Que é verdade? Como eu sei?”. A última questão é respondida 
primeiro pela adesão à tradição de Kant-Husserl, o que sei é o fenômeno, não há objeto sem 
sujeito, nem sujeito sem objeto. A segunda questão é respondida negativamente: o que há 
propriamente não é objeto da consciência, não é vivência, não é estrutura do pensamento, não 
é conhecimento lógico.  A resposta à questão sobre a verdade aponta para diversos tipos 
autênticos de verdade, a verdade prática (ligada ao útil e imediato), a da consciência em geral 
(que fornece categorias lógicas pela ausência de contradição), a verdade do espírito (que se 
mostra na convicção) e a consciência da existência (que se revela na descoberta da 
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transcendência). Quanto aos conteúdos da fé eles se revelam: no que transcende o mundo 
(habitualmente designado por Deus, embora Jaspers descarte as formas demonstrativas de sua 
existência), como exigência absoluta (portanto como valores que nos sustentam em nossas 
escolhas), como fenomenalidade (que está entre a existência e a transcendência). Como 
nenhuma expressão da fé ou de descrença é demonstrável ficam inválidas conclusões como as 
que se seguem: há apenas o mundo e não há Deus, não há absoluto apenas o relativo, o mundo 
é tudo. Por sua vez, a crença bíblica lhe parece indicar uma contribuição importante ao assunto 
nos seguintes termos: Deus é único, é transcendente, se manifesta ao homem, os mandamentos 
resumem o amor ao próximo (e as exigências éticas), Deus atua na história, o sofrimento tem 
dignidade no caminho até Deus. Essa crença admissível pode se perverter nas seguintes 
conclusões que alimentaram diversas filosofias: Deus é abstrato, a transcendência de Deus o 
afasta do mundo, o encontro com Deus é feito por interesse ou sentimentalismo. O filósofo 
conclui o capítulo explicando que a razão que se comunica alarga a clarividência dos 
problemas. Por essa, diz, a comunicação é exigência da razão e a fé filosófica se consolida na 
fé com o pensado. 

Segue-se a terceira conferência. Ela examina o que é o homem. Trata-se de um tema 
significativo pois este é o principal problema da filosofia contemporânea. Jaspers começa 
lembrando Kant para quem o homem é (p. 52): “o lugar que eu ocupo no mundo sensível 
exterior ... e o meu eu interior que me expõe num mundo no qual não me reconheço”. Essas 
referências de Kant traduzem: o reconhecimento da superioridade do homem em relação aos 
outros seres (pois somente ele pode mudar seu destino) e o entendimento de que o homem é 
um ser situado e contraditório (revelado em sua pequenez e grandeza). O Antigo testamento se 
refere a essa dupla realidade dizendo que o homem tem as duas condições: a semelhança com 
Deus e o pecado. O homem tem sido estudado pelas diferentes ciências e todas revelam algo 
que importa saber, mas deixam ainda muito a dizer. É razoável que o homem tenha saído do 
inorgânico como entende a Geologia, mas sempre se chega (p. 60):  “ao autenticamente 
incompreensível” quando se considera sua origem. Por outro lado, (p. 62): “todas as 
dependências mundanais e processos biológicos de desenvolvimento afetam, por assim dizer, 
a matéria do homem, mas não ele mesmo”. E o que fica sem dizer pela ciência é aquilo que 
parece ao filósofo determinante quando precisa descrever o ser do homem, a sua liberdade, 
pois (p.63): “é pela liberdade que adquirimos consciência de nosso ser humano”. Embora a 
liberdade não possa ser demonstrada a quem não a reconhece, ela parece fundamental para 
tratar de nossa finitude (ou do que é singular do homem), da abertura ao transcendente que 
experimentamos quando comprovamos que nada no mundo está assegurado. No entanto, esse 
infinito que se reconhece, não se conhece. Diz o filósofo (p. 66): “o infinito se roça, ainda que 
não se capte, principalmente no pensamento da infinitude”.  E essa infinitude, apenas 
vislumbrada aponta sem conhecer para a criação do homem. E há a observar que toda 
abordagem do homem que não reconheça a liberdade cai na superstição. Assim são as 
afirmações psicanalíticas ou, quando, (p. 68): “a pseudomedicina pretende converter a 
liberdade do homem em objeto de investigação”. Na tentativa de conduzir a liberdade ao que 
pode ou quer ser, o homem constrói um ideal de sua condição que aponta para sua grandeza. 
A Filosofia mostrou, entretanto, a insuficiência desse caminho, por exemplo, ao reconhecer, 
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com Kant, a impossibilidade de ser sábio e perfeito. Conclui Jaspers (p. 71): “todos os ideais 
de homem são impossíveis porque o homem não pode chegar a perfeição”. Daí o filósofo 
conclui: o valor do homem está na trajetória de cada indivíduo e não no da espécie, é falsa a 
noção de igualdade entre os homens, (ainda que juridicamente eles sejam iguais perante a lei). 
Há um inegável perigo o homem acreditar que atingiu o que pode ser, pois ele é caminho de 
liberdade. Na jornada ele precisa contar com as referências que brotam do infinito. Essas 
referências estão no imperativo ético, Jaspers as encontra também nos dez mandamentos do 
código mosaico. Ele acompanha Hermann Cohen e os neokantianos para quem o fundamental 
do imperativo categórico (do modelo ético kantiano) tem origem na tradição bíblica. Mesmo 
quando convencido de que alcançou a verdade, essa conclusão não pode ser absolutizada, pois 
(p. 74): “a arrogância do absolutamente verdadeiro destrói a verdade do mundo”. A única forma 
de vencer a incredulidade é assumir a fé filosófica, que para o filósofo (p. 75): “é a crença do 
homem na sua possibilidade. Nela respira sua liberdade”. 

A quarta conferência, ou quarto capítulo, contempla a relação entre a Filosofia e a 
Religião. Jaspers avalia que historicamente Religião e Filosofia andaram quase sempre juntas, 
como inimigas ou como aliadas. Quando se separaram a Religião se tornou desconhecida para 
a Filosofia. A primeira não participa como a segunda da busca pela verdade, pois o religioso 
julga que já a tem e não se abre a um diálogo para buscá-la. Dessa diferença de atitude brotam 
desconfianças mútuas, o Deus dos filósofos parece aos teólogos ser pobre e vácuo e o Deus 
dos religiosos parece aos filósofos capciosas e errôneas descrições da verdade que procuram. 
Nas experiências históricas mais conhecidas a diferença é explícita: o Deus dos filósofos gregos 
se impõe como exigência ética e o do Antigo Testamento é o Deus vivente que não aceita 
imagens nem concorrentes. Apesar das diferenças as ideias de Deus da antiga Grécia de da 
Bíblia formam as bases do que o ocidente entende por Deus. Diz Jaspers (p. 82): “O 
monoteísmo grego e o do Antigo Testamento conduziram combinadamente à ideia ocidental 
de Deus. Se interpretaram mutuamente. Isso foi possível porque a fé dos profetas havia levado 
a cabo uma abstração filosófica”. Ainda assim não são iguais a meditação religiosa (oração 
pessoal) e a meditação filosófica. Durante a história alguns filósofos criticaram nas religiões: 
1. A multiplicidade delas, avaliado como sinal de inverdade; 2. As religiões terem apoiado 
condutas horríveis (p. 85): “violências, mentiras, sacrifícios humanos, cruzadas, guerras de 
religião”; 3. O tormento psicológico que fomentam com o medo do inferno; 4. A hipocrisia que 
alimentam entre os que não enfrentam as autoridades religiosas, mas vivem em surda 
desobediência; 5. As religiões separam os compromissos com Deus dos compromissos com o 
mundo. Jaspers avalia que aquilo que essas críticas têm de justas não se deve às religiões 
propriamente, mas (p. 88): “aos desvios nelas operados”. Em contrapartida, as religiões trazem 
inspirações fundamentais aos filósofos: a luta pela verdade e a crítica a verdades insubstituíveis 
que se desdobram no enfrentamento da exclusividade do caminho até Deus (ou da salvação) e 
no entendimento. Daí a compreensão moderna que nasce da consciência histórica (p. 90): “o 
Absoluto não é universal, mas histórico em sua viva impenetrabilidade”. Assim se chega a que 
(p.91): “O absoluto da verdade histórica implica a relatividade de qualquer afirmação e formas 
de manifestação historicamente finita”. As formulações históricas não são, portanto, universais 
e as afirmações universais, como as leis da ciência, não são por sua vez, absolutas. Estabelece-



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
JASPERS, KARL. LA FE FILOSÓFICA. BUENOS AIRES, LOSADA, 2003. 175 P. 

124 
 

PIDCC, Aracaju, Ano VI, Volume 12 nº 02, p.120 a 127, Jun/2018 | www.pidcc.com.br 

se, desse modo, uma diferença entre a fé filosófica e a religiosa, pois a primeira necessita da 
livre comunicação e da liberdade no uso da razão. Apesar das diferenças entre elas há elementos 
na Bíblia que contribuem para a meditação filosófica: 1. Ao culto se segue o esforço de sua 
espiritualização; 2. As leis religiosas são questionadas quando se limitam à prática exterior; 3. 
A ideia de um povo preferido é superada pelo reconhecimento da universalidade do amor 
divino; 4. A Bíblia reconhece um único Deus. Apesar desses aspectos e da existência de frases 
serenas e puras na Bíblia, adverte Jaspers é necessário atentar que (p. 101): “elas são pouco 
frequentes e estão misturadas num turbilhão das mais extremas possibilidades”. Além disso, a 
oração bíblica não promove a autoconsciência, como faz a Filosofia. Apesar disso, há ainda 
outros pontos com os quais a Religião alimenta a Filosofia: 1. A religião bíblica é contrária ao 
imobilismo e o cristianismo ensina que o indivíduo deve se esforçar para redimir a si mesmo; 
2. Para alcançar a verdade é preciso superar as contradições presentes no texto sagrado e 
tensões ali presentes que ocorrem na vida: (p. 105): “Deus e mundo, Igreja e Estado, Religião 
e Filosofia, religião da lei e religião profética, culto e ethos”; 3. Esclarecimento e exaltação de 
um eternamente verdadeiro. Por isso, nenhum grande filósofo ocidental desconheceu o 
conteúdo da Bíblia, mesmo aqueles que, como Nietzsche, a criticaram. A Filosofia está no 
mundo e se sustenta nele devido à religião da comunidade e à autoridade que ela ajuda a 
estabelecer na sociedade. Além disso, os ensinamentos da Bíblia não são encontrados em 
nenhuma outra fonte. Quando os filósofos tentaram construir uma síntese do que havia de 
válido nas várias religiões, como durante o iluminismo, produziram um conteúdo frágil e 
limitado. Por sua vez, os ensinamentos morais mais significativos da humanidade foram 
construídos no período que vai de 800 até 200 a.C. com grande contribuição do que está na 
Bíblia. Por tudo isso, apesar das diferenças entre Filosofia e Religião, tudo o que foi dito 
contribui para a Filosofia e Religião mantenham permanente diálogo. 

A conferência seguinte aborda a tarefa da Filosofia e os desvios que, na atividade 
filosófica, formam inimigos da Filosofia. O título é Filosofia e Infilosofia. Jaspers a inicia 
dizendo que o homem vive em meio a crenças, a fé filosófica é só uma delas. Infilosofia, ele 
explica, se apresenta como Filosofia, mas na verdade é contrário a ela ou às legítimas crenças 
que a alimentam. A primeira forma como se manifesta essa não Filosofia é na recusa da 
transcendência (p. 116): “A realidade retrocede lentamente quando queremos conhecê-la em si 
e em conjunto, a incredulidade a apreende na absolutização de realidades particulares”.  O 
primeiro dos desvios que Jaspers comenta é a Demonologia. Sua primeira manifestação foi a 
divinização do imanente, radicalizando a recusa à transcendência, ou pior, fazendo uma leitura 
transcendente do imanente. Historicamente, a demonologia começou com os mitos quando os 
deuses eram apresentados como realidades e explicações do mundo. Contra isso desenvolveu-
se uma espécie de recusa dos deuses e uma divinização da natureza como aparece nos textos 
de Goethe e do romantismo alemão. Kierkegaard, por sua vez, enxerga o demoníaco no homem 
(p. 121): “Demoníaco é o homem que quer sustentar absolutamente seu eu”.  Portanto, o 
demoníaco entre os filósofos não é um ser, mas “o que não pode chegar a ser totalmente 
transparente para si”. Nesse sentido, o demoníaco e o mito são incompreensíveis porque não 
se esclarecem, são obscuros. Recentemente essa falta de clareza ganhou a forma da 
irracionalidade e se manifestou no domínio da vida pela técnica que subjuga a existência e 
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promove uma vida pouco consciente. Todas essas formas de tratar a realidade traduzem uma 
cosmovisão distanciada da fé filosófica. Elas merecem várias críticas assim sistematizadas (p. 
125): “a exaltação da vida imanente, que não alcança precisamente a transcendência”. Então, 
segunda, o homem se perde no exercício da liberdade e, terceira perde também a referência do 
uno, ou fundamento e, quarta, ele diviniza a natureza. A quinta crítica é contemporânea, o 
homem está perdendo o sentido ético e o reduz a uma resposta estética. Em outras palavras, ele 
não se sente responsável por sua vida mergulhando (p. 127): “na falsa grandiosidade das 
imagens estéticas”. Por fim, o homem elege um suprassensível ilusório. O segundo desvio é a 
divinização do homem. Historicamente isso é observável nas organizações políticas. Diz 
Jaspers (p. 129): “o tirano, a modo de instrumento do mal para castigar o mal, se converte em 
objeto de divinização. Alexandre, César, Napoleão e outros passam como ídolos para a 
história”. A fé filosófica também desmascara essa divinização como desvio do autêntico 
pensar, pois mostra que o homem é finito e imperfeito. O terceiro e último desvio é o niilismo 
que leva ao relativismo. O niilismo propõe (132): “Tudo é duvidoso. Nada é verdadeiro, tudo 
é lícito”. Nesse sentido nenhum conhecimento é confiável, nenhum compromisso é absoluto e, 
portanto, nada é seguro. Nesse sentido, o niilismo se mostra pela negação de Deus, pela recusa 
da relação entre Deus e o homem, pela ausência de leis morais (e deveres para com Deus). Para 
Jaspers, esses três desvios da infilosofia (p. 136): “são da mesma índole”.  Eles destroem a 
autêntica fé filosófica. No entanto, esses desvios trazem em si algo da autêntico filosofar: a 
divinização do homem é uma tentativa de salvá-lo do niilismo, na demonologia (p. 137): “há a 
verdade da linguagem das cifras da transcendência no mundo” e no niilismo (p. 138): “se 
pronuncia o inevitável para o homem sincero. Na realidade do ser do mundo, o desespero ante 
o limite é inelutável. Para toda fé subsiste a prova na possibilidade do nada”. Portanto, há uma 
raiz da Filosofia na infilosofia e é preciso ter consciência dos limites e riscos da primeira para 
não mergulhar na segunda. Jaspers menciona entre esses riscos a absolutização do que foi 
válido numa fase do ser e do pensar, pois a criação filosófica é histórica. A ontologia, por 
exemplo, diz algo do que é o ser, mas não (p. 142): “o saber do ser mesmo”. A lógica é uma 
estratégia importante para pensar, mas dizer que a Filosofia se resume na forma é realizar uma 
reflexão vazia porque retira do pensar o conteúdo. A crença no transcendente é importante, 
mas isso não pode se traduzir numa crença irracional. Nesses riscos, podem-se envolver os que 
filosofam; o fanatismo pela verdade pode levar à violência, o desconhecimento da dialética 
pode sugerir que o caminho até o ser é linear e, finalmente, pode-se tomar o englobante como 
uma de suas manifestações.  Conclui, assim o filósofo, “só se filosofa a partir do englobante”. 
Ter consciência disso e dos riscos dessa circunstância é fundamental para não cair nos erros na 
infilosofia. 

O último capítulo trata dos desafios futuros da Filosofia. Na realidade La Filosofia del 
futuro é a afirmação do compromisso da Filosofia com o tempo presente (p. 150): “ao futuro 
só o servimos com a condição de fazê-lo no presente”. Esse compromisso em pensar o próprio 
tempo se deve à compreensão de que o entendimento do ser é uma tarefa histórica das gerações. 
E assim, todas as dificuldades de nossos dias devem ser enfrentadas pela Filosofia: a hipertrofia 
do valor da técnica, a generalização da angústia, as antinomias entre liberdade e mecanismo, a 
transformação de povos em massa, destruição dos passados ideais, a bipolaridade política entre 
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EUA e URSS. E assim, em meio a esses e outros desafios, o filósofo se indaga sobre o papel 
da Filosofia. O desafio contemporâneo, avalia Jaspers, é reencontrar a fé filosófica, num tempo 
em que o importante é acreditar em algo, não importa no que. Esse tempo cultiva homens 
violentos, reduz o compromisso religioso ao culto dominical, assume o niilismo contra a 
Filosofia. Para esse mundo, Jaspers encontra uma razão para a Filosofia (p. 157): “na pretensão 
de captar o sentido da vida mais além de todos os fins do mundo”. Filosofia cuja missão é (p. 
158): “chegar a ser propriamente homem graças a imbuir-se do ser”. Isso se faz no exercício 
especulativo de encontrar o saber fundamental e fornecer orientação no cosmo e nas ciências. 
Ao fazê-lo chega-se à independência do homem, mas não ao tipo de independência que 
promoveu a psicanálise que leva à destruição do próprio homem. Para Jaspers, o sentido da 
missão da Filosofia, em nosso tempo, é (p. 160): “assentar de novo a razão na existência”. Isso 
se faz de quatro modos. 1. Com a busca do transcendente e da inquietude que está além da 
acomodação, como provocaram as filosofias de Nietzsche e Kierkegaard ao desinstalar o 
homem contemporâneo. 2. Vencendo o niilismo para alcançar a verdade eterna, que está 
presente na intenção dos filósofos desde o início do filosofar. Essa verdade, porém, só se mostra 
no tempo, o que valoriza o estudo da tradição. 3. Descobrindo a ciência que vem antes da 
modernidade e verificando que ela é condição para o filosofar. Contudo, evitando cair na 
superstição da ciência que ocorreu na modernidade (p. 169): “O errôneo envolvimento da 
Filosofia com a Ciência conduzida por Descartes e seu desvio, (...) conduziu à noção de Ciência 
como saber total e adulterou a Filosofia.” A verdade da Filosofia não é procurada pela Ciência. 
4. Valorizar a comunicação como esforço de abordagem da verdade pela fé filosófica. Esse 
abrir-se à verdade na comunicação não é utopia, mas expressão da fé filosófica. 

Por originar-se de uma reunião de conferências, inicialmente publicadas em alemão 
com o título Der philosophische Glaube e, em 2003, traduzidas pelo editor espanhol, o livro 
não tem o formato propriamente de um livro. Falta-lhe não somente o aspecto formal 
(introdução, conclusão, bibliografia) mas uma unidade bem alinhavada. Contudo, percebe-se 
uma continuidade nas conferências e um esforço de aprofundamento das questões propostas. 
Da primeira à última o filósofo quer esclarecer o que é a fé filosófica numa verdade 
transcendente. Jaspers a aponta como a marca da Filosofia em sua busca do fundamento (ser) 
e, especificamente na última, considera os seus desafios e riscos contemporâneos. E destaca 
numa das conferências o homem, grande tema da filosofia contemporânea, propondo abordá-
lo por inteiro. Nesse empreendimento trata do homem para além de seu componente material 
e vital, tendo por mais importante a liberdade e a construção histórica. Com construção original 
da atividade filosófica, apresentada como abertura ao transcendente nos limites do fenômeno, 
Jaspers aproxima, em síntese criativa, a noção metafísica do ser da filosofia transcendental de 
Kant. Essas duas perspectivas foram por Kant contrapostas. Jaspers também pensa a realidade 
da tensão que é estar no fenômeno, mas aberto ao que está além do seu limite. E para falar 
dessa tensão entre o aqui e o além, ele cunha o conceito de englobante para designar de onde 
brota essa tensão. Englobante ou abarcador é de onde provém a consciência e o objeto na 
consciência intencional. O seu resultado é o objetivável, mas a inspiração é transcendente. Não 
se deixa de enxergar nessas análises a influência da tradição neokantiana e fenomenológica que 
marcavam a filosofia alemã na primeira metade do século passado. É, nessa perspectiva, que 
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ele retoma o valor de verdade total, discute o significado de tradição filosófica, reavalia a ideia 
de progresso na Filosofia e na Ciência diferenciando-as, esclarece a importância da 
comunicação da verdade como forma de livrá-la do misticismo e obscurecimento. A fazer tal 
avaliação da razão humana e do valor do autoconhecimento apresenta uma reflexão nova e 
soluções inovadoras. Também foi fundamental o propósito de retomar a discussão kantiana do 
problema do conhecimento, ampliando a investigação para além da lógica ou da analítica de 
linguagem para onde a conduzia o neopositivismo. A verdade, portanto, esclarece não é apenas 
um encadeamento lógico ou uma relação entre signos. Essa é apenas uma das formas pelas 
quais a verdade aparece. Ao dialogar com a fé revelada ele não se fecha ao que considera 
fundamental, isto é, a exigência absoluta da moral mosaica e o caminhar da verdade pela 
história do Deus Bíblico. Porém ele diferencia a fé na revelação da fé filosófica, que não abre 
mão do esforço racional e nem vai para além dos limites da razão. Nessa obra onde se 
apresentam considerações amplas sobre Religião, Filosofia, Ciência e até sobre Estética, falta 
a noção de cultura capaz de articular esses esforços humanos que o filósofo considera 
fundamentais no desvendamento da verdade. Contudo, ficam esclarecidos os conceitos de 
Filosofia e o desafio de pensar o sentido da existência para livrar o homem do auto 
esquecimento, inconsciência alimentada pelo mundo da técnica.  

Essas conferências pelos comentários acima apresentados merecem ser estudadas 
pelos interessados na filosofia contemporânea e, em especial, pelos que se dedicam à 
fenomenologia existencial. No livro encontramos a exposição dessa filosofia por um de seus 
mais notáveis representantes. 
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