


Editorial 

 

 

Caros Leitores, 

 

 

Estamos publicando o primeiro volume da PIDCC, após o passamento de um dos idealizadores, 

deste periódico, Prof. Denis Borges Barbosa. Como ele diria: A vida continua! 

Neste volume, os eleitores terão acesso a artigos, resenha e parecer jurídico de lavra de 

autores reconhecidos na área de Propriedade Intelectual. Acadêmicos e seus respectivos 

orientandos nos abrilhantam com artigos na temática de direito autoral, tecnologia, DEEP web, 

software. O Pedro Marcos Barbosa nos brinda com parecer jurídico de sua lavra, ao trilhar o 

caminho jurídico de seu genitor, Prof. Denis Borges Barbosa.  

Da minha lavra, apresento-lhes mais dois artigos na temática Software, que complementará a 

trilogia de artigos autorais, nesta área. 

O Prof. José Maurício de Carvalho nos apresenta Resenha do livro “ O caminho do Homem” de 

Martin Buber. 

Bom deleite acadêmico, boa leitura a todos! 

 

A Editora-Chefe. 
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Resumo: 

Como o copyright se aplica para conteúdos científicos e educacionais? A presente pesquisa 

visa analisar a aplicação do regime de propriedade intelectual no contexto da internet e de 

outras tecnologias. A abordagem metodológica consiste em uma análise qualitativa, por meio 

do método de traços de significação. O plano teórico é composto pelas teorias de luta pelo 

reconhecimento e de viver plenamente a lei. O principal resultado é o de que o sistema de 

copyright não está adaptado às possibilidades cibernéticas. Assim, surgiram alternativas 

legais, como as iniciativas creative commons e open access, e alternativas práticas, como o 

site Sci-Hub. 

 

 

Palavras-chave: Creative Commons. Deep Web. Direito autoral. Sci-Hub. Tor. 

 

 

Abstract:  

 

How does copyright apply to scientific and educational contents? This research aims to 

analyze the intellectual property rights system and its application in the realm of Internet and 

similar technological structures. The methodological approach consists of a qualitative 

analysis, through unobtrusive research technique. The intertwining of struggle for recognition 

and living lawfully theories establishes the grounds for the theoretical framework of this 

research. As a result, it is viable to conclude that the copyright system isn’t fit to cybernetic 

possibilities. Therefore, as far as the static architecture of copyright system is concerned, legal 

and not legal alternatives have emerged, such as, creative commons movement, open access 

initiative and Sci-Hub.  
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa visa investigar os impactos do copyright para o mundo 

acadêmico e as reações a esse instrumento jurídico no âmbito da internet e das novas 

tecnologias. Como primeira abordagem ao tema, alguns poucos elementos empíricos foram 

pesquisados apenas como pano de fundo para a investigação bibliográfica e teórica. 

A análise empregada é qualitativa de conteúdo, por meio da utilização do método de 

traços de significação para a interpretação do objeto pesquisado. As afirmativas teóricas que 

compõem o plano interpretativo são a junção das teorias de luta pelo reconhecimento, de Axel 

Honneth, e do viver plenamente a lei, de Zenon Bankowski.  

O trajeto percorrido será o seguinte: no próximo capítulo serão esclarecidos o plano 

metodológico e o referencial teórico adotado, bem como elucidados alguns pontos referentes 

ao copyright e sua aplicação no mundo acadêmico. No capítulo 3 serão demonstrados alguns 

exemplos oriundos do mundo cibernético que discutem a aplicabilidade desse regime de 

proteção para a atual sociedade da tecnologia e informação para, por fim, analisar e discutir os 

resultados alcançados. 

Diante disso, o problema investigado pode ser formulado no formato da seguinte 

pergunta: como a arquitetura regulatória do chamado direito autoral, ou copyright, interfere na 

produção e distribuição de conhecimento acadêmico? Ancorada nas afirmativas teóricas  

adotadas, a hipótese é de que o direito autoral viabiliza esquemas de apropriação do 

conhecimento que se encontram defasados frente a novas tecnologias e à internet, o que 

resulta em reações tanto no plano legal quanto no plano fático para superá-lo. 

 

 

2 PLANOS METODOLÓGICO, TEÓRICO E LITERÁRIO 

 

O presente artigo visa analisar os reflexos dos chamados direitos de propriedade 

intelectual aplicado para a produção e disseminação de trabalhos científicos. Trata-se de um 

trabalho introdutório que visa estabelecer um primeiro contato com as arquiteturas próprias da 

internet e suas novas implicações para o acesso ao conhecimento. Por se tratar de uma análise 

inicial, serão estabelecidos esquemas interpretativos, por meio do marco teórico adotado, 

acerca dos direitos autorais de obras científicas e sua relação com a internet, constituindo-se 
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este trabalho de revisão como etapa fundamental para abordagens empíricas de maior volume 

para novas etapas da pesquisa. 

O tipo de metodologia utilizado é o de análise qualitativa de conteúdo e o método 

específico a ser empregado é o de análise por traços de significação. Desse modo, serão 

abordadas obras já produzidas sobre o tema de direitos autorais, bem como fontes sobre a 

arquitetura da internet para estabelecer uma reinterpretação da propriedade intelectual, tendo 

por norte os reflexos gerados para o acesso ao conhecimento.  

A análise por traços de significação (unobtrusive research), segundo Babbie (2007), 

se realiza por meio de três etapas no processo de investigação nas ciências sociais: 

levantamento de conteúdo, contraposição da hipótese inicial e ressignificação do objeto. 

Assim, primeiramente é coletado conteúdo publicamente disponível sobre um determinado 

tema, sendo estabelecidas as hipóteses iniciais. Em um segundo momento, essas hipóteses 

referentes ao estado da arte são contrapostas com aspectos concernentes à realidade fática 

para, por fim, realizar-se a reinterpretação do objeto estudado.  

No presente estudo inicial, essas etapas consistem no levantamento de conteúdo 

sobre direito autoral e produção de conhecimento, a contraposição desse conteúdo ao contexto 

da sociedade cibernética e, enfim, a ressignificação do papel do copyright para disseminação 

de conhecimento científico no atual contexto tecnológico. 

Com relação ao plano teórico, pode-se dizer que ele consiste na visão adotada pelo 

pesquisador, por meio de uma afirmativa ou de uma concatenação de ideias que guiam a 

análise. O intuito de adotar referenciais teóricos é o de tornar transparente o processo de 

interpretação do objeto de pesquisa. Para empregar a análise pretendida, o marco teórico 

escolhido é constituído pelos conceitos de aspirações da lei, diante da diferença entre 

legalismo e legalidade, trabalhada por Zenon Bankowski e de luta pelo reconhecimento, 

desenvolvida por Axel Honneth.  

A noção de aspirações da lei, conforme Bankowski (2008), pode ser entendida ao se 

estabelecer a diferença entre os conceitos de legalidade e legalismo. Este se revela quando a 

norma é tratada, por si, como um fim único e não como um meio para se chegar à sua 

aspiração original. Já a legalidade se revela pelo tratamento correto dado à norma, 

respeitando-a o bastante para reconhecer a necessidade de sua modificação diante de novos 

contextos. 

Bankowski (2008, p.73-4) exemplifica a situação, por meio de um personagem 

vegetariano, que estabelece a regra “não comer carne” devido à aspiração “não causar 
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sofrimento desnecessário a seres sensíveis”. Essa regra só faz sentido, para o vegetariano em 

questão, diante do seu fim maior. Entretanto, poderão ocorrer circunstâncias nas quais essa 

regra possa ser superada como, por exemplo, quando o vegetariano for convidado a se juntar a 

uma refeição oferecida por um anfitrião pobre, em um país pobre, na qual se serve carne de 

um animal que não sofreu em seu abate, se comparado aos padrões industriais. Nessa 

situação, o vegetariano poderia reavaliar a sua regra diante da aspiração nela contida. 

Dessa maneira, para o autor, o problema da aplicação jurídica no plano social não 

está situado na certeza ou nas regras expressas pelo formalismo jurídico, mas sim no excesso 

de confiança que se deposita nas mesmas. Logo, ao se buscar pelas aspirações da lei deve-se 

ter em mente que haverá sempre uma tensão entre a certeza e a incerteza da norma, 

compreendendo que seus comandos não são definitivos e, assim, assimilar que as regras 

possuem função bem delimitada, mas que pode ser modificada caso seja necessário 

(BANKOWSKI, 2008). 

Por sua vez, o conceito de luta pelo reconhecimento, conforme Axel Honneth (2003), 

expressa a busca por encaixe do indivíduo no seio social, que deve ser realizada pela 

incorporação dos outros sujeitos como parte da própria realidade subjetiva. Tal processo de 

luta é constante e se realiza em três etapas de um ciclo contínuo e virtuoso, a saber, o amor, o 

direito e a estima social.  

O amor é a etapa na qual o indivíduo articula suas nuances internas em busca de 

autoconfiança. O direito se revela por meio do autorrespeito, quando o indivíduo incorpora as 

limitações do ambiente social externo e do convívio intersubjetivo à sua individualidade. A 

estima social se desdobra em solidariedade, quando o sujeito se vê como um componente 

pulsante do corpo social, estabelecendo relações mútuas de valor e reconhecimento de si para 

o outro, o diferente (HONNETH, 2003). 

Lutar por reconhecimento significa ir além da mera esfera individual, é um processo 

de articulação da subjetividade e da coletividade na qual cada um possui seu papel 

fundamental na formação e no desenvolvimento das relações humanas mais plurais e menos 

excludentes (HONNETH, 2003). 

A escolha desses dois nortes teóricos se deve pela importância de ambos para a 

compreensão do processo evolutivo do direito e de seu encaixe no plano social integrado. A 

fusão desses dois referenciais teóricos serve como estrutura de análise do atual estádio de 

transformação social por meio da internet e das diversos mecanismos tecnológicos. Ao se 

partir do pressuposto de que a norma deve ser interpretada tendo em conta a aspiração 

subjacente à sua gênese, torna-se crucial se apontar as falhas regulatórias do espaço 
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cibernético e a necessidade de se reconstituir o processo de reconhecimento das diversas 

identidades componentes do ambiente tecnológico. O reconhecimento de múltiplos interesses 

e múltiplas escolhas de vida no ciberespaço deriva, primeiramente, da ocupação deste espaço 

cibernético por um número crescente de indivíduos e, assim, da premente necessidade de se 

reavaliar regulações e normas excludentes e patológicas em relação à busca por respeito e 

estima social na internet. 

Estabelecidos esses pressupostos metodológicos e teóricos, cumpre aqui averiguar 

qual o encaixe dos chamados direitos de propriedade intelectual para os escritos científicos ou 

acadêmicos. Para realizar essa tarefa, utiliza-se uma história introdutória, exemplificativa 

sobre a relação entre propriedade intelectual, internet e busca pelo conhecimento. 

O personagem dessa história é um jovem garoto com talentos incomuns no ramo da 

programação, que resolve utilizar sua influência e conhecimentos para estabelecer críticas e 

ações contra o uso do chamado copyright, ou direito autoral. Para além do ativismo político 

contra o direito autoral, esse jovem resolve criar uma ferramenta para distribuir gratuitamente 

documentos que possuíam o acesso restrito, graças ao direito autoral, mas que eram 

pertencentes ao domínio público. Não satisfeito, posteriormente resolve invadir as barreiras  

do sistema de um site pago, de comercialização de artigos científicos, e baixar 

clandestinamente uma vasta porção deles. 

Nesse caso ilustrativo, as agências e órgãos governamentais responsáveis pelo 

cumprimento da lei resolvem processar o jovem, em épocas distintas, pelas duas condutas, 

consideradas ilegais. Na primeira, os órgãos desistem de continuar com as acusações, mas na  

segunda, tempos após, dão sequência ao processo para incriminá-lo, inclusive com a junção 

de provas e monitoramento de seu computador. Esse rapaz, já aos 26 anos de idade e com um 

histórico de defesa pelas liberdades civis e pelo direito de acesso na internet, aparece morto 

em seu apartamento, sendo a causa da morte apurada como suicídio.  

O caso acima ilustrado é real, aconteceu nos Estados Unidos e foi todo retirado do 

documentário “The Internet’s Own Boy: The History of Aaron Swartz” - O Garoto da Internet: 

a História de Aaron Swartz, título da versão em português – com direção de Brian 

Knappenberger. O personagem, Aaron Swartz, faleceu em Janeiro de 2013 e a base paga de 

artigos da qual ele retirou conteúdo, que culminou com o segundo processo judicial, foi a 

JStor4. Entretanto, um dos paradoxos do caso é que a própria JStor, potencialmente lesada por 

sua conduta, sequer insistiu no prosseguimento da persecução penal. A conduta de Aaron, 

                                                           
4 Biblioteca digital de periódicos acadêmicos, livros e fontes primárias. Site oficial: <www.jstor.org/>. 
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nesse segundo caso, foi apenas de realizar o download dos arquivos, utilizando-se de sua 

expertise, e de armazená-los em um disco rígido, tendo sequer disponibilizado tal conteúdo. 

Os órgãos de persecução, contudo, seguiriam com todo o ímpeto com o processo criminal, 

abandonando-o somente devido a morte do acusado (KNAPPENBERGER, 2014). 

A situação narrada serve de base para estabelecer algumas perguntas necessárias, 

assim como, para iniciar a abordagem acerca do principal eixo deste artigo: direitos de 

propriedade intelectual aplicados à produção de conhecimento na era cibernética. Algumas 

perguntas a serem feitas são: o uso do copyright para apropriação de conhecimento atinge as 

aspirações dos direitos de propriedade intelectual? O cientista e o acadêmico almejam lucrar 

com seus escritos ou ser reconhecidos pela comunidade científica?  

Com relação à primeira pergunta, alguns autores já se debruçaram sobre o tema e os 

três abaixo analisados possuem visões que se aproximam do norte teórico adotado, dentre 

eles, está Katarzyna Gracz. A autora afirma (GRACZ, 2013, pp. 40-41) que o direito autoral 

na modernidade se encontra em uma grave crise cujo epicentro surge pelo distanciamento das 

normas legais, como o copyright, das normas sociais. Estas últimas seriam frutos do processo 

de internalização das normas pela comunidade, diante de repetidas interações (GRACZ, 

2013).  

Nesse sentido, conforme a autora, o sistema legal do direito autoral não se adaptou 

ao novo meio tecnológico, reiterando seus velhos padrões diante dos novos contextos. O 

copyright visa projetar as regras existentes no mundo físico para a realidade virtual e, nesse 

procedimento, deixa totalmente de vislumbrar as necessidades do usuário comum em 

benefício dos detentores do direito autoral. Dessa maneira, ele se configura como uma norma 

legal totalmente desconectada das normas sociais (GRACZ, 2013, p. 41). 

Michael Carroll (2007, p. 04) também aborda os percalços do copyright nos tempos 

atuais. Conforme Caroll (2007), o direito autoral se constituiu como um instrumento 

viabilizador do controle máximo dos autores sobre os seus trabalhos. O problema, contudo, 

surge quando o autor não deseja se utilizar de todos os direitos reservados pelo copyright, mas 

somente de alguns, como o reconhecimento da autoria. Ainda assim, contra a vontade do 

autor e por imposição legal, qualquer usuário deve obter permissão expressa para utilizar a 

obra. 

Steven Shavell (2009, p. 20) aborda o copyright e sua aplicação no âmbito científico, 

argumentando pela necessidade de abolição dos direitos autorais para trabalhos acadêmicos. 

Sua posição parte dos fundamentos de que os cientistas visam primariamente a conquistar 

estima acadêmica e progresso na carreira profissional, apresentando e compartilhando seus 
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trabalhos, enviando-os para revistas mais bem ranqueadas, por alimentarem maiores 

expectativas de citação de seus escritos. 

Portanto, o desejo de um autor é de difusão da sua obra, mas o copyright é uma 

licença jurídica que visa justamente restringir o acesso e estabelecer o controle máximo sobre 

a criação, liberando-a por contratos de cessão de direitos financeiros os quais restringem o 

acesso a usuários dispostos a pagar pelo serviço. Além disso, outro problema se situa no 

pouco ou inexistente retorno monetário que os direitos autorais em obras acadêmicas 

proporcionam. Os livros geram algum retorno de royalties aos autores, porém este montante 

não é considerável e as publicações em periódicos, como artigos científicos, raramente 

resultam em qualquer retorno financeiro para o autor (SHAVELL, 2009, p.21). 

A maior utilidade do direito autoral, assim, seria a de apenas evitar que se 

estabeleçam custos para o autor no processo de envio, impressão e publicação do artigo. Esses 

custos seriam arcados pela editora responsável, que, em troca, se torna detentora de direitos da 

obra, para fins de comercialização. Contudo, os novos softwares e meios de divulgação 

eletrônica de periódicos reduzem drasticamente os gastos individuais e, caso universidades ou 

entidades mantenedoras se comprometessem com o custeio do processo, maior seria o 

benefício para a sociedade científica e para o autor, devido ao maior acesso, incremento de 

leituras e maximização da publicidade dos artigos (SHAVELL, 2009, pp. 25-26). 

As considerações acima trazem importantes reflexões, sobretudo se analisadas diante 

das noções teóricas de aspirações da lei e de luta por reconhecimento (BANKOWSKI, 2008; 

HONNETH, 2003).  

Diante dos conceitos de dever e de aspiração da norma (BANKOWSKI, 2008), vê-se 

que há um diálogo com a posição defendida por Shavell (2009), já que a aspiração do 

copyright é a de promover a proteção do autor, atribuindo-lhe o controle sobre sua criação, 

como meio de incentivo para produzir e inovar. Ocorre, porém, que esse propósito de 

estímulo à inovação não tem sido cumprido, restando apenas a estrita aplicação da regra de 

proteção que restringe o acesso ao conteúdo criado. 

Bases de periódicos científicos de acesso restrito são exemplos de obediência cega a 

um dever, sem considerar as aspirações subjacentes à norma. O uso do direito autoral 

possibilita que artigos e outros escritos sejam cedidos a essas bases, que se tornam detentoras 

do direito de autor e passam a comercializar a produção científica como uma mera 

mercadoria: apenas quem pode pagar delas, poderá usufruir desse benefício. Tal regra autoral, 

desse modo, já não atende mais à sua aspiração, pois impede ou restringe a difusão do 
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conhecimento, reduzindo o fluxo de saberes e, consequentemente, a inovação científica. 

Como visto em Carroll (2007), o copyright simplesmente não atende às aspirações de um uso 

do direito autoral baseado no reconhecimento da titularidade e no incentivo à inovação. 

 Lutar pelo reconhecimento (HONNETH, 2003) no âmbito científico significa 

articular as virtudes interdependentes da autoconfiança, do autorrespeito e da solidariedade. A 

autoconfiança possibilita a autonomia do acadêmico em seus projetos e investigações 

individuais, o autorrespeito viabiliza, por meio dos limites éticos, a atribuição e 

reconhecimento de autoria em criações alheias, e a solidariedade proporciona o intercâmbio 

de saberes e o incremento individual e coletivo do conhecimento científico.  

O reconhecimento (HONNETH, 2003) acadêmico ocorre, portanto, pela conjugação 

da estima científica do autor, atribuindo-lhe o mérito original por sua criação, a assunção da 

autenticidade de criações alheias e a evolução coletiva do conhecimento humano, para o 

benefício de toda a comunidade. A noção de normas sociais, defendida por Gracz (2013), se 

encaixa nessa concepção quando condiciona os elementos normativos à realidade social de 

uma dada comunidade. Qual o papel de uma norma, se seus conteúdos estão desconectados da 

práxis da sociedade em que se inserem? 

Por fim, vale a pena considerar a situação de vida de um pesquisador sem recursos 

financeiros, o qual pretende acessar um artigo contido unicamente em bases de acesso restrito 

e cujas possibilidades estruturais e econômicas do cientista em questão não lhe viabilizam este 

acesso. A resposta que o direito autoral concede ao seu objetivo é puramente mercadológica: 

se ele não pode pagar, o acesso lhe será negado. Essa negativa de acesso, em termos práticos, 

viabiliza esquemas de apropriação do conhecimento científico e alienação de sujeitos 

competentes para incrementar o processo de inovação científica.  

Contudo, à ação de restringir acesso surgem reações diversas no plano da sociedade 

digital. Essas reações visam justamente superar o paradoxo do copyright, que consiste em 

restringir o acesso à ciência ao mesmo tempo que tenta estimulá-la. No próximo capítulo 

serão discutidas e identificadas três reações à contenção de conhecimento, amparadas pela lei 

ou não, para solucionar o caso do pesquisador acima narrado. Enquanto as duas primeiras se 

dão em plena consonância com os preceitos legais, a última se aproveita da estrutura da 

sociedade cibernética e tecnológica para provar que, quando a lei se dissocia da realidade, 

existem outras formas de superá-la. 
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3 QUANDO A EVOLUÇÃO ENCONTRA O INVOLUÍDO: TRÊS CASOS DE REAÇÃO À 

RESTRITIVIDADE DO COPYRIGHT 

 

No presente capítulo serão abordadas três medidas que surgiram para superar a 

restrição imposta pelo direito autoral no âmbito da produção acadêmica. As duas primeiras, 

perfeitamente legalizadas, consistem em dois movimentos individualizados, mas que 

regularmente operam em conjunto: as licenças creative commons e o movimento open access 

(de livre acesso). Quanto à terceira reação, abordada em separado, trata-se do website Sci-

Hub, uma reação mais radical à apropriação do conhecimento por alguns agentes de mercado. 

Essa reação aumentou ainda o seu potencial de impacto ao ser disponibilizada na camada 

mais profunda da internet, a deep web. 

 

3.1 CREATIVE COMMONS E OPEN ACCESS 

 

Por Creative Commons, entende-se uma organização sem fins lucrativos fundada no 

ano de 2001, que criou suas próprias licenças para trabalhos autorais a partir da estrutura do 

copyright. As licenças creative commons variam conforme o tipo de uso desejado5, mas todas 

têm em comum a liberdade de acesso e de compartilhamento do material autoral (CREATIVE 

COMMONS, 2016a; 2016,b). 

A forma de funcionamento das licenças opera em três camadas básicas, que 

permitem a disseminação das obras por elas protegidas: a versão legal, a versão 

compreensível para humanos e a versão compreensível para computadores (respectivamente 

“legal code layer”, “human readable layer” e “machine readable layer”). O código legal é 

aquele que reúne as informações contratuais necessárias, usualmente utilizadas pelos juristas, 

como limites e faculdades abarcados pela licença. A interface humana resume, para  o público 

em geral, as informações básicas sobre como cada tipo de licença deve ser empregada. E a 

interface computadorizada reúne as informações básicas em linguagem computacional para 

                                                           
5 Todos os seis tipos básicos de licença se referem à necessidade de atribuição de autoria original do material 

autoral, variando as possibilidades de uso da seguinte maneira: CC-BY (atribuição) significa que a adaptação do 

material autoral por terceiros é livre para qualquer propósito e forma de licenciamento; CC-BY-SA (atribuição 

de compartilhamento igual) significa que o material autoral pode ser adaptado livremente para qualquer 

propósito, desde que se perpetue essa mesma licença; CC-BY-ND (atribuição sem derivações) significa que o 

material autoral pode ser distribuído inclusive com exploração comercial, mas não adaptado para outros fins; 

CC-BY-NC (atribuição não comercial) significa que o material autoral pode ser adaptado livremente, mas não 

pode ser comercializado; CC-BY-NC-SA (atribuição não comercial de compartilhamento igual) significa que a 

adaptação do material autoral é possível, desde que seja utilizada essa única licença e em fins não comerciais e; 

CC-BY-NC-ND (atribuição não comercial sem derivações) significa que não é possível a utilização comercial do 

material autoral e nem a sua adaptação para outros fins (CREATIVE COMMONS, 2016c). 
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que softwares, mecanismos de busca e afins compreendam qual o licenciamento legal de um 

determinado conteúdo (CREATIVE COMMONS, 2016d). Foi nessa última camada, própria 

para computadores, que Aaron Swartz colaborou diretamente para o desenvolvimento 

(KNAPPENBERGER, 2014). 

Sobre as licenças creative commons, Severine Dusollier (2006, pp. 272-4) afirma que 

estas surgem como resposta à falha simbólica de mercado do copyright, já que este inviabiliza 

o processo de criação e acesso a bens culturais, quando deveria, de fato, agir de maneira 

inversa. Todavia, Dussolier (2006) expõe que as licenças creative commons não desejam 

abolir a estrutura do clássico direito autoral, mas assegurar o seu cumprimento, para depois 

executá-lo de maneira mais adequada à contemporaneidade. Assim, essas licenças jamais se 

voltariam contra o copyright, pois são asseguradas a partir dele. No mesmo sentido, Carrol 

(2007, p. 06) aponta que o mérito das licenças é o de assegurar um uso mais justo do direito 

autoral, mas, ao contrário do clássico copyright, amplia o escopo de liberdades concedidas ao 

usuário. 

Muito embora as licenças creative commons se apliquem a partir do direito autoral, é 

inegável que seus termos são bem mais condizentes com a realidade do mundo acadêmico e 

cibernético. As liberdades de acesso e compartilhamento de uma obra constituem-se como 

inegáveis avanços frente ao defasado e clássico uso do direito autoral. A partir da moldura 

teórica de Bankowski (2008), observa-se o caráter de progresso e mutação da regra, antes 

copyright agora creative commons, para atingir sua aspiração maior: inovação científica que 

se incrementa com a disseminação do conhecimento.  

Embora não haja uma conexão necessária, o emprego de licenças creative commons 

é geralmente acompanhado de iniciativas de livre acesso ao conhecimento (open access 

initiatives). O movimento por livre acesso ganhou força no cenário mundial a partir de uma 

reunião na capital húngara, Budapeste, no ano de 2001, promovida pelo Open Society 

Institute6. O instituto visava agrupar proposições e ideias em favor do livre acesso no âmbito 

acadêmico e dessa reunião inaugural nasceu o chamado Budapest Open Access Initiative ou 

BOAI  (BOAI, 2012). 

De acordo com Kunle Ola (2014, pp. 18-9), a partir dessa iniciativa duas estratégias 

foram cunhadas para viabilizar o livre acesso: as chamadas rota verde (Green Road) e rota de 

ouro (Golden Road). Quanto à rota verde, também chamada de autoarquivamento, haveria a 

possibilidade de ações individuais no sentido de que os autores depositassem adicionalmente, 

                                                           
6  Centro administrativo e operacional para várias iniciativas da Open Society Foundations. Sobre: 

<https://www.opensocietyfoundations.org/about/offices-foundations/open-society-institute-budapest>. 
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além de revistas, seus escritos em arquivos eletrônicos abertos, como sites pessoais, blogs ou 

até repositórios online de conteúdo. Quanto à rota de ouro, conhecida similarmente como 

periódicos de livre acesso, haveria um método próprio de editoração de arquivos, mediante a 

cobrança ou não de taxas aos autores, para a publicação em revistas científicas 

comprometidas com a liberação do conteúdo na íntegra no ciberespaço. 

Ainda segundo Ola (2014, p. 10), no BOAI foram identificadas três barreiras básicas 

que deveriam ser enfrentadas para a difusão do livre acesso no âmbito acadêmico: uma 

barreira financeira, devido às taxas de associação comumente cobradas por periódicos para o 

acesso a obras acadêmicas; uma barreira legal, representada pelo caráter exclusivo dos 

direitos de propriedade intelectual, que restringem o conteúdo científico somente a quem 

consegue a permissão do detentor do copyright; e uma barreira técnica, representada pelas 

tecnologias desenvolvidas pelos detentores de direitos autorais para controlar o acesso às suas 

criações. 

Conforme o autor já citado, as iniciativas de livre acesso surgiram devido ao advento 

da internet e das possibilidades de compartilhamento e de criação de plataformas online para a 

promoção do conhecimento humano. Além disso, havia o fato de que muitos pesquisadores se 

viam impossibilitados de obter contato com obras necessárias para dar continuidade às suas 

pesquisas e, assim, passaram a colaborar entre si com vistas a vencer esses obstáculos de 

restrição do conhecimento, dentre os quais se encontravam as taxas de acesso a artigos (OLA, 

2014, p. 08). 

Para se ter uma ideia do alcance dessas iniciativas open access, bons exemplos são o 

DOAJ7, que possui cerca de 9.100 (nove mil e cem) periódicos indexados e mais de 2 milhões 

e 300 mil artigos acadêmicos disponíveis livremente online, e a plataforma SSRN8, um 

repositório na internet que reúne mais de 680 mil artigos, dos quais larga parte é de livre 

acesso, e cerca de 2 milhões de usuários (DOAJ, 2016; SSRN, 2016). No Brasil, o SCIELO9 

reúne mais de 300 mil documentos publicados e 354 periódicos de livre acesso indexados, 

promovendo o livre fluxo científico em âmbito nacional (SCIELO, 2016). 

Consoante Shavell (2009, pp. 42-4), mesmo com todo o crescimento, o open access, 

apesar de contar com a adesão de universidades e institutos importantes como Harvard, 

                                                           
7 Directory of Open Access Journals, diretório online que provê acesso a conteúdo revisado de periódicos de 

livre acesso no mundo inteiro. Sobre: <https://www.doaj.org/>. 
8 Social Science Research Network é um sistema colaborativo que existe desde o ano de 1994, mas que 

compartilha as mesmas diretrizes de incentivo ao livre acesso ou de diminuição máxima dos custos para obras 

acadêmicas. Sobre: <http://www.ssrn.com/en/index.cfm/ssrn-faq/#ssrn_objective>.  
9 Scientific Electronic Library Online, repositório brasileiro de periódicos de livre acesso. Sobre: 

<http://www.scielo.org/php/index.php>. 
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Standford ou MIT, ainda não possui adesão dos periódicos mais prestigiados no ramo 

científico global. Apresentam ainda problemas como a transmissão das taxas de editoração 

para os próprios autores e a pouca disponibilidade imediata de conteúdo publicado10. 

Todas essas informações sobre o livre acesso podem ainda ser analisadas sob o 

enfoque teórico de Honneth (2003). As iniciativas de livre acesso visam integrar autores, 

periódicos e leitores sob uma perspectiva inclusiva, provendo o livre fluxo de conhecimento e, 

ao mesmo tempo, a estima e o reconhecimento acadêmico. Não há aqui, como nos periódicos 

de acesso fechado, um ambiente de exclusão dos indivíduos, permitindo que todos possam 

usufruir dos benefícios individuais e coletivos da ciência e da cultura, diminuindo os prejuízos  

a autores e leitores. O open access é, por conseguinte, um movimento que permite a projeção 

e a afirmação das identidades do âmbito educacional, promovendo trocas de experiência e de 

bagagem de conhecimento, sem distinguir ou discriminar o usuário final por sua condição 

econômica. 

 

 

3.2 SCI-HUB: FERRAMENTA TAMBÉM DISPONÍVEL NA DEEP WEB 

 

Leis injustas existem; devemos nos contentar em obedecê-las, 

devemos nos empenhar em alterá-las e obedecê-las até que tenhamos 

obtido êxito, ou devemos transgredi-las de uma só vez? (THOREAU, 

Henry David citado por KNAPPENBERGER, 2014, tradução livre) 

 

A citação acima dá início ao documentário que relata a história de Aaron Swartz e 

também será útil como ponto de partida para a discussão levantada nesse último capítulo, 

acerca da base não oficial de acesso a conteúdo científico e educacional, Sci-Hub11. A 

iniciativa se encaixa justamente na terceira das opções aventadas na citação de Thoreau, a 

saber, a possibilidade de transgressão de uma lei, considerada como injusta, de uma só vez.  

O Sci-Hub foi criado em setembro de 2011 e reúne mais de 58 milhões de artigos e 

outros escritos científicos e educacionais. Seu funcionamento é bem simples e visa prover o 

acesso livre e imediato a um artigo ou documento científico, quando este estiver restrito na 

                                                           
10 Aqui, embora o autor não faça a diferenciação entre os objetivos do movimento, Green Road e Golden Road 

(como visto em Ola, 2014), ele se refere à primeira iniciativa, de autoarquivamento, pela qual, somente meses 

após, os autores disponibilizam a obra, originalmente publicada em um periódico de acesso fechado. 
11 Endereço online (surface web): <www.sci-hub.cc > ou <https://scihub22266oqcxt.onion.link/>. 
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internet: no site do serviço, o usuário digita o endereço ou o número digital identificador 12 da 

obra desejada e a base busca promover o acesso “clandestino” instantâneo, sem a necessidade 

de cadastro ou pagamento (SCI-HUB, 2016).  

No site, são elencados três motivos fundamentais para a sua existência, a saber, (a) a 

disponibilidade de conhecimento para todos, independente de restrições subjetivas como 

renda ou país de origem; (b) o fim do uso do copyright, que seria fonte de desigualdade 

econômica e social, ou da propriedade intelectual para artigos científicos e fontes 

educacionais; e (c) a liberdade de acesso, de modo que esse conhecimento esteja disponível 

para leitura de todos (SCI-HUB, 2016). 

Segundo reportagem da revista americana Science (2016), a idealizadora e fundadora 

do site Sci-Hub é a russa Alexandra Elbakyan, nascida no ano de 1988, na então União 

Soviética. Elbakyan possuía aversão aos chamados “muros de pagamento” (paywalls), que 

restringiam o acesso a bases fechadas de artigos científicos e, assim, reuniu suas habilidades e 

conexões de programadora e hacker com sua expertise científica na área de neurociência para 

criar o site e disseminar livremente conhecimento pelo mundo. 

A base, que se autodenomina “pirata” (SCI-HUB, 2016), seria apenas mais uma 

dentre tantas outras iniciativas disponíveis na internet que visam “fazer justiça com as 

próprias mãos” e superar o caráter restritivo do direito autoral no âmbito científico. Contudo, 

três elementos explicam o atual interesse por sua análise na presente pesquisa. O primeiro é a 

já relatada e impressionante quantidade de obras disponíveis, mais de 58 milhões. O segundo 

é a motivação moral de superação de uma lei considerada injusta, o que levanta o debate sobre 

os limites e sobre o papel do direito na sociedade. O terceiro e mais impactante fator é a 

disponibilidade de um link13 definitivo de seu website na deep web, via rede Tor. Para 

entender a profundidade e as implicâncias desse último fato, contudo, faz-se necessária uma 

compreensão mais basilar sobre o universo da camada mais oculta da internet, ou deep web.  

Conforme Michael Bergman (2001, p. 01; 03), a deep web é a camada da internet na 

qual os mecanismos de busca padrão, como o Google, não podem atingir ou retornar 

resultados de busca. Para encontrar uma página na internet comum, ou surface web, faz-se 

necessário que ela esteja estática e indexada, por meio de links, a outras páginas. Assim, 

explica o autor, a grande limitação dos mecanismos tradicionais de busca é que eles precisam 

                                                           
12 Como por exemplo DOI, Digital Object Identifier, ou PMID, identificação de manuscritos PubMed, (NCBI, 

2016). 
13  Endereço (acessível via Tor) <scihub22266oqcxt.onion>. 
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de links para retornar um resultado. Na deep web, entretanto, as páginas não estão indexadas, 

sendo apresentadas dinamicamente como produto de cada busca individualizada e específica. 

Este estudo, embora tenha sido publicado no ano de 2001, é um dos mais completos 

e inovadores sobre a deep web. Nele, Bergman aponta que o tamanho dessa rede é de cerca de 

550 vezes o da surface web, possuindo 7.500 terabytes de informação contra apenas 19 

terabytes de informação da internet comum, assim como ainda cerca de 55 bilhões de 

documentos individuais em face de apenas 1 bilhão de documentos da internet superficial 

(BERGMAN, 2001, p. 02). 

Dirk Lewandowsk e Philipp Mayr (2006, p. 533), utilizam o termo “invisible web”, 

ou internet invisível, como sinônimo de deep web, sendo a parte da internet não acessível aos 

índices dos mecanismos de busca. Estes autores apontam algumas divergências matemáticas 

em relação aos estudos de Bergman e estipulam que o número total de documentos na deep 

web não excederia a quantidade de 100 bilhões.  

Em contrapartida, eles destacam que a internet invisível possui enorme valor 

acadêmico e deve ser explorada por acadêmicos e pelos mais diversos profissionais da 

informação, por possibilitar o acesso a documentos de alto valor científico, como artigos, 

dissertações, dados ou outros conteúdos educativos (LEWANDOWSK; MAYR, 2006, p. 530-

2). 

Como deep web, ou invisible web, são termos amplos e significam basicamente o que 

não está indexado nos mecanismos de busca, o presente estudo se restringe à rede Tor, uma 

das redes ou métodos de acesso mais utilizados nesse universo submerso da internet onde foi 

disponibilizado um link definitivo do Sci-Hub. A rede Tor está disponível principalmente por 

meio de um navegador específico, o Tor Browser, acessível para download gratuitamente na 

internet14 e administrado pelo Tor Project. 

O Tor é um programa utilizado para acessar a deep web o qual preza pela proteção da 

privacidade e do anonimato de sorte a salvaguardar, respectivamente, os dados e a identidade 

do usuário. Ao invés de o usuário se conectar diretamente a um site por meio de links, como 

ocorre na rede comum, o software possui uma rede própria de servidores virtuais que se 

interconectam, como túneis, viabilizando um processo de retransmissão até a conexão 

desejada. Este processo torna praticamente impossível a identificação dos dados do usuário, 

ou mesmo, a revelação de sua identidade ou de sua localização física (TOR PROJECT, 

2016a; 2016b). 

                                                           
14  Endereço: <https://www.torproject.org/download/download.html.en>. Observação: todos os serviços e 

informações estão disponíveis apenas em língua inglesa. 
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Os atributos do anonimato e da privacidade, possibilitados pelo Tor, não são apenas 

úteis, mas também essenciais para uma vasta gama de usuários da internet. Alguns dos vários 

exemplos de usuários da rede Tor são pessoas comuns, que visam proteger sua privacidade de 

furtos de dados online ou de estratégias de publicidade ostensivas na rede, ou aquelas que se 

encontram em nações marcadas por regimes totalitários, com ostensivo controle do uso da 

internet; jornalistas, conectados em prol da liberdade e do intercâmbio de informação ao redor 

do mundo; agentes da lei em sentido amplo, que visam investigar e combater ações ilegais na 

rede sem deixar rastros; ativistas, como grupos não governamentais que agem para assegurar 

os diretos humanos em âmbito global; profissionais de tecnologia da informação, atuando 

pela segurança de sistemas online de natureza particular e pública, dentre outros (TOR 

PROJECT, 2016c). 

O programa e a deep web, entretanto, são também associados ao “mundo do crime”, 

devido ao desvio de finalidade da arquitetura cibernética. Como o anonimato e a privacidade 

estão assegurados, seria uma grande vantagem aos sujeitos desviantes a utilização dessa 

estrutura para prática de condutas ilícitas. Entretanto, o próprio projeto esclarece que o 

objetivo da rede é possibilitar aos usuários que seguem a lei a proteção contra os vários 

perigos da internet e que usos criminosos da internet existem independentemente do software. 

Técnicas como vírus, furto de identidade e de dados bancários, ou o “hackeamento” de um 

computador na rede ocorrem na internet comum ou superficial. É importante ter em conta, 

todavia, que o objetivo do programa é  justamente o de viabilizar mais proteção online (TOR 

PROJECT, 2016, d). 

Além da mera navegação com privacidade e anonimato, a rede Tor ainda oferece a 

criação dos chamados “serviços ocultos” ou hidden services. É por esses serviços que se torna 

possível criar sites, serviços ou alocar conteúdo na rede Tor, assegurando que a localização e 

identidade do criador e mantenedor da página ou serviço não sejam publicizados. Serviços 

como a criação de páginas, fóruns online ou aplicativos para mensagens instantâneas são 

alguns exemplos desses serviços ocultos (TOR PROJECT, 2016, a; 2016,e). 

Estabelecidos todos esses aspectos introdutórios acerca da deep web e da rede Tor, 

cumpre, por fim, discutir as implicações que esse novo mundo da internet traz para o direito 

autoral. No presente artigo, o foco de análise está contido na combinação do site Sci-Hub, que 

desafia as regras do tradicional copyright para a área acadêmica, com o anonimato e 

privacidade da rede Tor, na deep web. 
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Como o site do Sci-Hub agora também está presente na rede Tor, isso significa que 

ele se utiliza dos chamados hidden services para manter sua página online, com a localização 

de seu servidor oculta e, da mesma forma, cuida de possibilitar o anonimato e a privacidade 

de seus usuários ao redor do mundo. Essa combinação dificulta persecução legal, fechamento 

do site e os mais diversos ataques cibernéticos, já que se encontra em uma via mais segura. 

Em outras palavras, a união do Sci-Hub com os serviços ocultos do Tor ampliam sua 

estabilidade, bem como as liberdades dos usuários. 

Aplicando-se a perspectiva teórica de aspirações da lei (BANKOWSKI, 2008) e de 

luta pelo reconhecimento (HONNETH, 2003), vê-se que a iniciativa do site Sci-Hub se revela 

para muito além da mera ilegalidade ou da pura violação de propriedade intelectual. O ponto 

de partida é reconhecer que o site viola a ordem normativa autoral vigente, quando supera a 

restrição de acesso em que se baseia o copyright. 

Entretanto, torna-se necessário aplicar a noção interpretativa do direito de Bankowski 

(2008, p. 71-8) para avaliar o presente caso. O autor estabelece que existem dois tipos de 

moralidade a serem compreendidas no âmbito do direito: a moralidade da aspiração e a 

moralidade do dever. O legalismo se revela quando a moralidade do dever é seguida às cegas, 

sem nenhuma obrigação de reflexão no que tange à realização ou não da aspiração da regra. A 

legalidade acontece quando a moralidade do dever e da aspiração são interconectadas 

harmonicamente. A regra, desse modo, se constitui apenas como um estágio para a realização 

da aspiração, não sendo um fim em si mesma: é a interconexão entre aspiração e dever que 

revela a busca da justiça. 

O autor traz ainda uma situação muito peculiar que remete indiretamente à reflexão 

do atual caso. Citando Clarke e os tipos de prevenção situacional do crime, aponta um caso 

ocorrido na Itália do século XIX: era recorrente o hábito de as pessoas urinarem na rua. Ao 

analisarem o problema, dois estudiosos da época, Lombroso e Ferri, chegaram a soluções 

opostas: enquanto o primeiro sugeriu o aprisionamento dos agentes como forma de contenção 

da conduta, o segundo sugeriu simplesmente que a cidade fosse estruturada com mais 

banheiros públicos (CLARKE, 1992, p. 14 citado por BANKOWSKI, 2008, p. 141). 

No presente caso do copyright acadêmico, vê-se que sugerir o aprisionamento ou a 

persecução penal (como no caso de Aaron Swartz) para os que violarem os direitos de 

propriedade intelectual em busca de acesso revela-se como uma solução similar à apontada 

por Lombroso. Defender a aplicabilidade do copyright acadêmico é uma medida que se 

ancora tão somente na moralidade do dever, de respeitar o direito do autor, mas que 
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negligencia a moralidade da aspiração, de prover incentivo à inovação e disseminação do 

conhecimento.  

Na esteira da teoria de Honneth (2003), constata-se que o Sci-Hub é apenas mais 

uma tentativa dos indivíduos no âmbito acadêmico de possuírem acesso ao saber e, por meio 

dele, promoverem a própria luta pelo reconhecimento. A utilização do copyright para 

restringir o acesso a conteúdo acadêmico significa que a lei promove e legaliza a apropriação 

de conhecimento. Na atual sociedade, essa apropriação e restrição de saber científico 

demonstra-se como uma espécie de “luta de todos contra todos”, que nega aos indivíduos a 

construção de sua própria identidade e a possibilidade de difusão do conhecimento como 

elemento emancipador da alma humana.  

Por fim, todos os pontos levantados até aqui permitem compreender a complexidade 

do debate acerca da propriedade intelectual no mundo da tecnologia da informação. O 

caminho traçado entre a internet, o movimento creative commons, o movimento de livre 

acesso, a base Sci-Hub, a deep web e a rede Tor demonstram que, seja pelas vias legais seja 

pelas vias ilegais, a aplicação do copyright para obras acadêmicas torna-se insustentável nos 

tempos atuais.  

Todos esses fatores demonstram que o conhecimento não pode e nem deve ser 

apropriado apenas por alguns. Além disso,  o direito possui um papel que deve ir muito além 

da mera restrição de acesso a bens culturais e científicos. Cabe à sociedade e, principalmente 

à comunidade jurídica, a compreensão de que os textos legais não são comandos estáticos e 

definitivos, mas componentes da civilização humana, sempre em evolução. Espera-se, assim, 

que a sociedade cibernética e suas leis propulsionem e incentivem jovens talentosos, como 

Aaron Swartz, em vez de sufocá-los e silenciá-los.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa investigou os desdobramentos da aplicação do clássico 

copyright na sociedade cibernética contemporânea. O foco do trabalho se deu na investigação 

do direito autoral aplicado a obras acadêmicas e educacionais, tais como artigos, livros 

digitais e outros escritos científicos.  

A metodologia adotada foi a de análise qualitativa de conteúdo, da qual se extraíram 

elementos que possibilitaram a reinterpretação do objeto estudado pela aplicação da técnica 
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de traços de significação. As afirmativas teóricas foram de luta pelo reconhecimento e de 

aspirações da lei.  

Verificou-se que existem avanços relevantes no atual panorama os quais demonstram 

a superação do direito autoral. Essas inovações se aplicam tanto em uma dimensão legal, 

como as licenças creative commons ou o movimento open access, quanto em uma dimensão 

paralela à legalidade estrita, como se percebe no caso Sci-Hub via rede Tor.  

Constatou-se ainda que o copyright tem servido como um mero esquema legalizado 

de apropriação do conhecimento, não atendendo à sua aspiração de promover inovação por 

meio do fluxo contínuo de saberes, tão somente restringindo, ao redor do mundo, o direito de 

acesso dos pesquisadores e acadêmicos ao conhecimento.  

Logo, as melhorias e avanços da sociedade cibernética colocam em xeque os velhos 

paradigmas legais da propriedade intelectual. A assimilação dessas novas tecnologias e as 

diversas possibilidades de inclusão digital e acesso ao conhecimento, assim como a sua 

sincronização com os anseios da sociedade são desafios mais do que urgentes para o direito 

contemporâneo.  
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A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ITBI NA INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS POR 

SOCIEDADES HOLDING 

 

THE ITBI OF TAX IMMUNITY IN REAL ESTATE MERGER BY HOLDING 

COMPANIES 
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RESUMO 
O fenômeno da globalização surgido no final do século XX transcendeu as fronteiras físicas entre os países, 

estreitando suas relações, principalmente as de comércio internacional. Grupos empresariais foram a solução 

encontrada para acompanhar o ritmo acelerado do mercado, uma vez que na acepção custo benefício se tornou 

mais viável em exercer as relações comerciais com outros países. Dentre as formas de estabelecer grupos 

empresariais, existe constituição de sociedades de participação, ou sociedades holding. Essa forma societária não 

exerce atividades operacionais, sendo sua atividade a participação e controle em outras sociedades empresarias 

que se vinculam pelo contrato social. Dessa forma, no caso da incorporação de imóveis em seu capital social 

deverão ser beneficiadas com a imunidade do ITBI – Imposto Sobre a Transmissão de bens Inter vivos, situação 

prevista no artigo 156, II, §2°, I da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A ressalva trazida na 

parte final desse dispositivo consiste na exceção da imunidade, quando a sociedade exerce atividades 

imobiliárias, nesse contexto, haverá a incidência integral do ITBI. Porém essa restrição jamais se aplicará no 

tocante as sociedades de participação, haja vista que o seu pleno exercício é a participação e controle em outras 

sociedades vinculadas no contrato social, não realizando, portanto atividades operacionais, bem como as de 

caráter imobiliário. O óbice pelo fisco municipal não concedendo a imunidade às holdings acarreta, sem dúvidas, 

ofensa ao ditame constitucional da ordem econômica da livre iniciativa, assim como um gravame pelo que se 

denominou “Custo Brasil” para as empresas estrangeiras que queiram investir no Brasil. 

 

Palavras chaves: Globalização. Grupos empresariais. Holding. Imunidade. Livre iniciativa. Custo Brasil. 

 
ABSTRACT 

The phenomenon of the globalization emerged in the late of the twentieth century transcended the physical 

borders between countries, strengthening their relations , especially the international trade relations. Business 

groups were the solution found to keep pace of the marked, since the meaning money has become more feasible 

to exercise trade relations with other countries. Among the ways to establish business groups, there is formation 

of holding companies. This kind of corporate form does not exert operational activities, and its activity is the 

participation and control in others business partnership that are linked by the social contract. Thus, in case of 

incorporation of real estate in their capital they should be benefit by the immunity from the "ITBI"- Tax on the 

Transfer of goods "inter vivos", as provided on article 156 , II , § 2 , I of the Constitution of the Federal Republic 

of Brazil,1988 . The caveat brought in the final part of this article is the exception from immunity when the 

society exerts real estate activities, in this context , There will be the full impact of "ITBI". However, this 

restriction will never apply regarding the holding companies, considering that its full execution is the 

participation and the control in others related companies in the social contract, thus not performing operational 

activities as well as the character of real estate . The obstacle by the municipal tax authorities not granting 

immunity to the holding companies entails, undoubtedly, offense to the constitutional dictate of the economic 

order of free enterprise, as well as a peeve for what was called " Brazil cost " for foreign companies wishing to 

invest in Brazil . 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Vislumbra no capítulo primeiro acerca do fenômeno da globalização surgido no final do 

século XX transcendeu as fronteiras físicas entre os países, estreitando suas relações, 

principalmente as de comércio internacional. Assim, as atividades empresariais 

desenvolveram para poder acompanhar o novo estagio em que se encontrava o marcado e, 

consequentemente, atender sua demanda.  

 

Para tanto, um novo modelo de empresa surgiu objetivando melhores condições de 

produção e distribuição de seus bens, para terem melhores resultados no comércio global. A 

formação de grupos empresarias ensejou o binômio de custo benefício no balanço da 

atividade empresarial. Pois duas ou mais empresas se instalavam em diferentes localidades do 

planeta e estabeleciam suas reponsabilidades trabalhando em conjunto.  

 

Entretanto, esse vínculo se instrumentalizava, dentre outras formas, com a criação de 

sociedades holdings, ou sociedades de participação, com a fundamentação legal positivada no 

§ 3° do artigo 2° da Lei 6.404/76. No capítulo segundo demonstra que a holding é uma forma 

societária não operacional que estabelece elos entre outras sociedades empresárias cujo detém 

participação nos contratos sociais, criando assim um grupo empresarial. 

 

Acontece que, no ato de constituição da holding pode ocorrer a incorporação de imóveis 

para compor seu capital social e iniciar suas atividades de participação e controle em outras 

sociedades. Nesse caso, examina o terceiro capítulo, caso a referida sociedade integralize 

imóveis recai na situação descrita no suporte fático da imunidade de recolhimento de Imposto 

de Transmissão de Bens Inter vivos – ITBI, conforme artigo 156, II, §2°, I da Constituição de 

1988. 

Contudo, traz uma exceção da não incidência do tributo no caso da pessoa jurídica 

exercer atividades preponderantemente imobiliárias, devendo, se assim proceder, o 

recolhimento integral do ITBI. A preponderância dessas atividades foi estabelecida por meio 

de critérios objetivos positivados no Código Tributário Nacional, precisamente no artigo 37 e 

seus parágrafos.  

 

Cravou-se que atividade preponderante só se constata após os três primeiros anos da 

constituição ou dois anos antes e depois da incorporação de imóvel pela sociedade, ademais a 

renda operacional das atividades imobiliárias devem corresponder a partir de 50% da pessoa 

jurídica. Logo, até configurar a situação acima descrita as sociedades deverão gozar da 

imunidade de ITBI. 

 

Sucede, entretanto, que a holding por não exercer atividades operacionais, jamais terá 

em seus cofres receitas operacionais, e que sua forma empresarial consiste na participação e 

controle de outras sociedades que são vinculadas pelo contrato social. Portanto, não cabe o 

fisco municipal negar a concessão de Certidão de Imunidade Tributária sob Condição 

Resolutiva, devendo ser de pronto deferida, seja pela exigência de apuração das atividades 

após o decurso temporal estabelecido pelo CTN, ou pela impossibilidade de exercer 

atividades imobiliárias por se tratar de uma sociedade de participação, não gerindo, portanto 

atividade operacional, consequentemente, não aufere receitas operacionais. 

 

Tal óbice pelo fisco municipal, capítulo quarto, poderá constatar como ofensa ao 

ditame constitucional da ordem econômica, especificamente ao do exercício da livre 
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iniciativa, positivado no inciso IV do artigo 1° e caput do artigo 170 e parágrafo único da 

Constituição de 1988, bem como brota como gravame no que se denominou na ordem 

internacional de “Custo Brasil”. 

 

 

2. DA FORMAÇÃO DE GRUPOS EMPRESARIAIS NO CONTEXTO DA 

GLOBALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL. 

 

No final do século XX houve a consolidação do fenômeno que se denominou 

globalização. Possuiu como sua principal característica a firmação de uma política neoliberal 

oriunda do modo de produção capitalista. Teve como fatores determinantes a fragmentação da 

União Soviética e a queda do muro de Berlim, prevalecendo a ideologia econômica do 

capitalismo (CAPARROZ, 2012, p. 40-41). 

 

Entretanto, muito além da interação econômica entre os países, a globalização elevou a 

figura do capital para um patamar central e absoluto na relação econômica internacional. 

Segundo Grau (2002, p.45), o fenômeno que realmente ocorreu foi o que denominou de 

globalização financeira, conforme suas palavras:  

 
“A globalização decorre da terceira Revolução Industrial – informática, 

microeletrônica e telecomunicações -, realizando-se como globalização 

financeira. É isso que efetivamente surge de novo, a globalização financeira, 

que permitiu que o dinheiro deixasse de ser, definitivamente, um mero 

intermediário na troca entre valores de uso, exercendo uma função própria 

[...]”. 

 

Conclui-se, portanto, o que houve realmente foi a globalização do capital, segundo 

assinala Caparroz (2012, p.40-41), literis:  

 
“[...] consideramos que a globalização, em sua configuração atual, difere 

substancialmente daquela propiciada com a internacionalização do comércio: 

o que temos hoje é, acima de tudo, a globalização do capital, e não uma 

globalização de trocas como no passado.” 

 

Assinalou Stober (2012, p.71), quanto a proporção de responsabilidade dos países em 

meio a nova faceta da independente economia mundial, em sucessivo:  

 
“Simultaneamente, na era da regionalização e da globalização da economia 

já não é suficiente a responsabilidade do Estado. Embora todo o Estado 

possua soberania sobre o seu sistema econômico e possa decidir sobre a sua 

cooperação com outros Estados, a realidade econômica é a de que, por assim 

dizer, a economia se tornou independente, porque ela não se confina à 

economia nacional, mas se orienta aos mercados e, por isso, ultrapassa os 

limites da economia nacional. A partir deste ponto de vista, o problema da 

responsabilidade dos Estados culmina, nomeadamente, numa 

responsabilidade comunitária global.” 

 

Corrobora com os apontamentos ora delineados, Castells (2011, p.147), afirmando que 

os principais elementos do processo de globalização foram a integração financeira; 

internacionalização dos investimentos; e a produções internacionais diretas. E dentro dessa 

perspectiva que o comércio internacional evoluiu no final do século XX, seguindo quatro 

tendências principais, quais sejam: 
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“a sua transformação setorial; sua diversificação relativa, com proporção 

cada vez maior de comércio se deslocando para países em desenvolvimento, 

embora com grandes diferenças entre países desenvolvidos; a interação entre  

liberalização do comércio global e a regionalização da economia mundial; e 

a formação de uma rede de relações comerciais entre firmas; atravessando 

regiões e países. [...] De fato a expansão do comércio mundial é, em geral, 

resultado da produção das MNC3, já que elas representam cerca de dois 

terços do comércio mundial, incluindo-se nessa fração um terço do comércio 

mundial entre filiais do mesmo grupo empresarial.(CASTELLS, 2011, p.148 

e 160).”  

 

Essa é a crescente tendência de conglomerados de empresas vinculadas entre si 

exercendo suas atividades econômicas no cenário do comércio internacional. Dessa feita, 

todas consequências dos efeitos da globalização permitiu a inserção das pequenas empresas 

nesse contexto. Entretanto, para Caparroz (2012), as pequenas empresas são submetidas ao 

poderio econômico4 das chamadas transnacionais, que terminam por concentrar a atuação nas 

relações econômicas internacionais. E o referido autor assevera ainda que “por conta desse 

cenário e da acirrada concorrência, as empresas transnacionais passaram a adotar, nos últimos 

tempos, uma agressiva estratégia de aquisições, fusões e incorporações” (CAPARROZ, 2012, 

p. 58). 

 

Por conseguinte, arremata Castells (2011, p. 164), o que segue: 

 
“O novo sistema produtivo depende de uma combinação de alianças 

estratégicas e projetos de cooperação ad hoc entre empresas de grande porte 

e redes de pequenas e médias empresas que se conectam entre si e/ou com 

grandes empresas ou redes empresariais. [...] Essas redes produtivas 

transnacionais, ancoradas pelas empresas multinacionais, distribuídas pelo 

planeta de maneira desigual, dão forma ao padrão de produção global e, por 

fim, ao padrão do comércio internacional.” 

 

A convergência para o surgimento das redes empresariais é cada vez mais crescente 

devido à nova perspectiva da economia global. É a era de economia informacional, que nasce 

e se desenvolve no seio de contexto de culturas distintas. A referida diversidade cultural 

conduziu para formulação de novas trajetórias organizacionais das empresas, pois não mais 

atendia ao mercado o sistema de produção em massa por uma grande empresa, pendendo para 

uma produção flexível que se adaptasse exigências do mercado (CASTELLS, 2011, p.210-

212). 

Posto isso, empresas vinculam entre si formando redes empresariais oportunizando o 

acesso mais amplo ao mercado e a troca de conhecimentos industriais, permitindo uma 

crescente evolução nas atividades comerciais. Diversas são as formas em que empresas se 

atrelam, formando o que Castells (2011, p.223), denominou de empresa horizontal, conforme 

suas palavras: “A empresa horizontal, é uma rede dinâmica e estrategicamente planejada de 

unidades autoprogramadas e autocomandadas com base na descentralização, participação e 

coordenação.” 

Para tanto, diversas são as formas de vinculação entre empresas, podendo realizar 

contratos de joint venture5, subcontratação, ou até mesmo na criação de sociedades holdings, 

                                                   
3 Sigla utilizada por Castells que significa “Multinacionais”. 
4 Vaz (1992, p. 180-181), explica que “o meio utilizado pelo ‘poder econômico’ é a ‘posse de certos bens’, 

necessários ou assim considerados, numa situação de escassez, para induzir os que não os possuem a um certo 

comportamento [...].”  
5 Para Timm (2009, p. 94), “A joint venture é uma figura jurídica que pode ser entendida como contrato de 

colaboração empresarial. Sua característica principal é a realização de um projeto comum, por prazo definido. O 

contrato é celebrado entre duas ou mais pessoas jurídicas que se associam, criando ou não uma nova empresa, 

para realizar uma atividade econômica produtiva ou de serviços, com fins lucrativos.”  
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cujo exerce controle sobre outras empresas em que possui participação, sendo esta 

modalidade de sociedade empresária objeto da presente pesquisa.  

 

 

 

3.  DA NATUREZA JURÍDICA E OBJETO DAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO 

- HOLDING.  

 

Holding é uma das espécies das sociedades empresárias, pessoa jurídica de direito 

privado, com natureza jurídica de sociedade de participação. Cujo objeto consiste em 

participar em outras sociedades, não exercendo qualquer atividade operacional. 

 

A fundamentação legal das sociedades de participações está prevista na Lei 6.604/76, 

precisamente no § 3° do artigo 2°, e nos artigos 243 e ss., como se pode observar a seguir: 

 
“Art. 2º Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, 

não contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes. 

 

§ 3º A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda 

que não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de 

realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.” 

 

O Código Civil também previu a figura da sociedade cujo objeto é a participação em 

outras sociedades, seja na forma coligadas ou como de simples participação6. Basicamente o 

mesmo conteúdo jurídico dos artigos 243 e ss da Lei 6.404/76.  

 

Portanto, entende-se por holding uma sociedade cujo objeto é a participação em outras 

sociedades empresárias, não exercendo quaisquer atividades operacionais. Traz-se à lume 

rubrica de Lazzareschi Neto (2006, p.05), a seguir: 

 
“Sociedade holding cujo objeto social é participar de outras sociedades – 

nesse caso a autorização para participar e outras sociedades deve ser 

expressa no estatuto, já que é o objeto da sociedade; o estatuto, porém, não 

precisa definir as atividades econômicas exercidas pelas sociedades das 

quais a holding participe ou venha participar;” 

 

Corrobora Carvalhosa (2009, p.14), abaixo: 

 
“As holdings são sociedades não operacionais que tem seu patrimônio 

composto de ações de outras companhias. São constituídas ou para o 

exercício do poder de controle ou para a participação relevante em outras 

companhias, visando nesse caso, constituir a coligação. Em geral, essas 

sociedades de participação acionária não praticam operações comerciais, 

mas apenas a administração de seu patrimônio. Quando exerce o controle, a 

holding tem uma relação de dominação com as suas controladas, que serão 

suas subsidiárias.” 

 

                                                   
6 “Art. 1.097. Consideram-se coligadas as sociedades que, em suas relações de capital, são controladas, filiadas, 

ou de simples participação, na forma dos artigos seguintes. 

Art. 1.099. Diz-se coligada ou filiada a sociedade de cujo capital outra sociedade participa com dez por cento ou 

mais, do capital da outra, sem controlá-la. 

Art. 1.100. É de simples participação a sociedade de cujo capital outra sociedade possua menos de dez por cento 

do capital com direito de voto.” 
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Refere-se, destarte, a um tipo específico de sociedade empresária que exerce 

participação em outras sociedades, sem que lhe seja exigida na inscrição do ato constitutivo 

determinar quais as empresas a holding participa ou participaria.  

 

Diante desta assertiva, não há como frisar que o objeto do contrato social das holdings 

possa ser considerado elusivo, inócuo, impreciso. Isso porque não é um requisito prévio o 

acerto de participação da referida sociedade em outras antes mesmo de sua constituição. 

Nesse diapasão, Mamede (2007, p.368), elucida sobre a finalidade das sociedades de 

participação, conforme transcrição de trecho de sua obra, in verbis: 

 
“Nesse sentido, o artigo 2°, §3°, da Lei 6.404/76, define uma hipótese 

absolutamente distinta, pois permite que a finalidade da sociedade seja 

justamente – e exclusivamente – essa: participar de outras sociedades. Tais 

empresas de participação têm na titularidade de quotas e ações, bem como 

no exercício dos direitos a elas inerentes – designadamente o direito à 

participação nos lucros -, a sua finalidade social, o que é lícito, vê-se.”  

 

Por esta razão a atividade fim da holding é a participação em outras empresas como 

cotista ou acionista, não podendo vincular (supor, presumir) suas atividades com o conteúdo 

do capital social integralizado. Nesse sentido, Hoog (2008, p.91), assinala que atividade fim é:  

“Aquela que se perfaz, se conclui, se completa por si própria, independentemente de outra 

atividade subsequente. É a atividade para qual a sociedade empresária se destina, estando 

diretamente relacionada aos seus objetos sociais, à exploração do ramo de atividade, onde os 

bens ou serviços produzidos e comercializados são aqueles expressos em seu contrato ou 

estatuto social. Em princípio, pode-se definir atividade-fim como aquela à qual a sociedade se 

destina, é seu objetivo a exploração do seu ramo de atividade, expresso no contrato social, 

estatuto ou no registro de firma individual, conforme o caso. É concernente ao objetivo 

principal da sociedade, a atividade que é explorada coincide com seus objetivos.” 

 

Deste modo, o fato da holding não cravar em seu contrato social, quais investimentos e 

sociedades participará, em nada implica juridicamente na inexatidão de seu objeto. Aquela, 

simplesmente se encontra habilitada para futuras participações em sociedades empresárias, 

sendo sua atividade fim.  

 

Destarte, as sociedades de participação têm, por óbvio, como condição de ser 

constituída a necessidade integralizar seu capital social, podendo, dentre os bens, a 

incorporação de imóveis. Ao incorporar os bens imóveis ao patrimônio da sociedade, legítima 

é a solicitação do benefício de imunidade no tocante da incidência de ITBI. A referida 

imunidade tributária resta positivada no art. 156, II, § 2°, I da CF/88, que será detalhadamente 

exposta no capítulo subsequente. 

 

 

4. DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ITBI QUANDO DA INCORPORAÇÃO DE 

IMÓVEIS POR SOCIEDADES HOLDING. 

 

Compreende-se imunidade tributária como a ordem constitucional aos entes federados 

para não incidir tributos em específica circunstância que por regra incidiria. Explana Amaro 

(2000, p.145), referente às situações imunes de incidência de tributos por força constitucional, 

literis: 

“Essas situações dizem-se imunes. A imunidade tributária é, assim, a qualidade da situação 

que não pode ser atingida pelo tributo, em razão de norma constitucional que, à vista de 

algumas especificidade pessoal ou material dessa situação, deixou-a fora do campo sobre que 

é autorizada a instituição do tributo.” 
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Segue a mesma linha Machado (1995, p.190-191), in verbis: 

 
“Imunidade é o obstáculo decorrente de regra da Constituição à incidência 

de regra jurídica de tributação. O que é imune não pode ser tributado. A 

imunidade impede que a lei defina como hipótese de incidência tributária 

aquilo que é imune. É limitação da competência tributária.” 

 

Ávila (2010, p.217), tracejando quanto aos aspectos da competência tributária 

concluiu que seria a “parcela de poder do Estado para instituir tributos é resultado do poder 

que se lhe atribui menos o poder que lhe é subtraído nos termos da constituição”. Logo as 

hipóteses suprimidas pela Constituição assumem como o instituto jurídico da imunidade 

tributária. 

 

Nesse contexto, o ordenamento jurídico7 pátrio estabelece que é imune a situação de 

incorporação de bens imóveis na integralização do capital social de pessoas jurídicas, cujo 

não exerçam atividade imobiliária (compra e venda e aluguéis de bens imóveis, bem como 

arrendamento mercantil).  

 

Ao passo que as sociedade holdings se enquadram no respectivo benefício 

constitucional da imunidade, tendo em vista que é uma sociedade de participações, conforme 

capítulo anterior, não exercendo quaisquer atividades de compra e venda de bens imóveis ou 

direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.  

 

Dessa forma, a autoridade fiscal municipal, ao ser solicitada para conceder Certidão de 

Imunidade Tributária, não poderá presumir qual a atividade preponderante da holding 

simplesmente analisando o conteúdo do capital social integralizado. Mesmo que grande parte 

seja integralizada por imóveis, não presume quais atividades serão exercidas, isso com o 

intuito de analisar se a situação recai na exceção tratada na parte final do dispositivo acima 

mencionado. 

 

A lei estabeleceu critérios objetivos para a constatação da preponderância das 

atividades de uma sociedade empresária. Especificamente, no Código Tributário Nacional, em 

seus artigos 36 e 37 e seus incisos e parágrafos8. 

                                                   
7 Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, 

e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; 

§ 2º - O imposto previsto no inciso II: 

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em 

realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou 

extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda 

desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; 
8 Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou 

direitos referidos no artigo anterior: 

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela 

subscrito; 

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade 

preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. 

§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta 

por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos 

subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo. 

§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes 

dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos 

seguintes à data da aquisição. 

§ 3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à 

data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data. 
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Constata-se a preponderância das atividades de uma sociedade quando estas 

correspondem a mais de 50% de sua receita operacional, isso na apuração dos dois anos 

anteriores e nos dois anos posteriores à aquisição do imóvel. E caso a incorporação do imóvel 

seja no ato de constituição, apura-se a preponderância somente após três anos do registro do 

contrato social. 

 

Uma vez apurada a preponderância das atividades da sociedade empresária para fins 

imobiliários ressalvados na parte final do §2° do artigo 156 da Constituição é que se tornará 

devido o ITBI. 

 

Quando a sociedade é de natureza holding, ou seja, sua atividade fim é a participação e 

controle em outras sociedades onde não exerce atividades operacionais, é impossível constatar 

a preponderância de suas atividades. 

 

Uma vez que, o ITBI jamais poderia ser cobrado tendo em vista lapso temporal 

inferior a 03 (três) anos de sua constituição, sendo prazo insuficiente para definir sua 

preponderância. Sendo vedado ao fisco municipal presumir tal preponderância, ainda mais 

sendo uma sociedade que não exerce atividades operacionais (holding) e, consequentemente, 

não aufere receitas operacionais. Estas presunções foram repudiadas pelo Excelso Supremo 

Tribunal Federal, conforme julgamento do Agravo Regimental n.° 660434, cujo se faz 

imperioso o traslado da ementa, abaixo transcrita: 

 
“STF - AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE 

TRANSMISSÃO INTER VIVOS A QUALQUER TÍTULO DE BENS 

IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS. IMUNIDADE. 

TRANSFERÊNCIA DE BENS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL 

DE PESSOA JURÍDICA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ATIVIDADE 

ECONÔMICA. EFEITOS. NECESSIDADE DE REABERTURA DA 

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ART. 156, II DA CONSTITUIÇÃO. 

 

Nos termos da Constituição e da legislação de regência, as autoridades fiscais não podem 

partir de presunções inadmissíveis em matéria tributária, nem impor ao contribuinte dever 

probatório inexequível, demasiadamente oneroso ou desnecessário. As mesmas balizas são 

aplicáveis ao controle jurisdicional do crédito tributário. Para reverter as conclusões a que 

chegou o Tribunal de origem acerca da invalidade de cobrança do ITBI, seria necessário 

reabrir a instrução probatória, com o objetivo de apurar a suposta falta de atividade econômica 

da pessoa jurídica que recebeu os bens, bem como para confirmar o intuito de desviar 

ilicitamente a finalidade da proteção constitucional (Súmula 279/STF). Agravo regimental ao 

qual se nega provimento. (ARE 660434 AgR, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA, 

Segunda Turma, julgado em 06/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 19-

03-2012 PUBLIC 20-03-2012)” 

 

Nesse diapasão, Baleeiro (2010, p.272) sustenta o que segue: 

 
“Se o início das atividades da firma adquirente data de menos de 2 anos, ela 

gozará do benefício fiscal, sujeita, porém, a perdê-lo e ser compelida ao 

pagamento do imposto, caso nos três anos posteriores à aquisição verificar-

se a preponderância dos negócios imobiliários. A exoneração do tributo é 

condicional durante o triênio seguinte, convalidando-se, definitivamente, 

depois dele. O imposto fica diferido até que se complete o termo. Resolve-se 

se não houver a preponderância de negócios imobiliários. O Fisco adotou a 

técnica da “condição” do Direito Civil. Se aquela preponderância vier a 
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confirmar-se prevalecem a alíquota e o valor venal do tempo da aquisição. 

Obviamente, a empresa adquirente deve estabelecer esse valor pelos meios 

administrativos ou, na impossibilidade ou inaceitabilidade deles, por vistoria 

e arbitramentos judiciais, ad perpetuam rei memoriam, com a indispensável 

citação do Estado.” 

 

Ao passo que o artigo 114 do Código Tributário Nacional alude que o fato gerador é a 

situação necessária e suficiente ao brotamento da obrigação tributária, somente após o decurso 

do prazo de 03 (três) anos ou dois anos antes e depois da incorporação do imóvel ao capital 

social e, cumulativamente, depois de verificada a preponderância, se 50% da receita 

operacional versar sobre negócios imobiliários, é que se poderá afirmar que o fato gerador 

ocorreu. 

 

Matéria devidamente abordada por Barreto (2009), como se visualiza a seguir: 

 
“Essa restrição, todavia, fica condicionada a uma limitação temporal 

definida pelo lapso compreendido entre os 2 (dois) anos anteriores e os 2 

(dois) anos subsequentes à data da transmissão de bens ou direitos 

incorporados ao patrimônio das pessoas jurídicas em realização de capital. 

E, caso tais empresas tenham iniciado suas atividades após a data da 

transmissão de bens ou direitos, ou menos de 2 (dois) anos antes desta, o 

lapso temporal anteriormente referido transmuta-se para os 3 (três) primeiros 

anos seguintes à data da aquisição. Sendo assim, 

é evidente e incontestável que, após transcorridos um desses lapsos 

temporais, as pessoas jurídicas adquirentes, mesmo que passem a ter como 

atividade preponderante a compra e venda de bens ou direitos, locação de 

bens imóveis ou arrendamento mercantil, terão gozado da imunidade do 

ITBI na transmissão de bens ou direitos incorporados aos seus patrimônios 

em realização de capital, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo em 

comento, antes transcritos. Essa é, inclusive, a posição do Superior Tribunal 

de Justiça expressa no relatório do eminente Ministro Luiz Fux, nos autos 

do Recurso Especial nº 448.527-SP [...]. Demais disso, [...], é imprescindível 

que, para fins de reconhecimento da imunidade tributária, a realidade fática 

prevaleça sobre a previsão contratual, relativamente ao objeto social das 

pessoas jurídicas; ou seja, o que importa, para fins tributários, não é a 

atividade descrita como objeto social das pessoas jurídicas, em seus 

respectivos contratos sociais, mas sim a atividade que tais pessoas jurídicas 

efetivamente desenvolverem. Isso porque a pessoa jurídica será 

imunizada, não pela atividade que pretendeu desenvolver, consubstanciada 

em seu contrato social, mas pela que efetivamente exercitou [...]” 
 

Continua, o referido jurista, que a não incidência do ITBI é imposta por força 

constitucional (imunidade), estando o Município vinculado aos seus ditames, literis: 

“Uma última ressalva se faz necessária: diversamente do que ocorre com a isenção, 

a imunidade específica do ITBI não depende de concessão dos Municípios competentes. 

Preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 156, parágrafo 2º, I da Constituição Federal e 

no art. 37 do Código Tributário Nacional, a imunidade do ITBI é inerente às pessoas jurídicas 

adquirentes [...]. Assim, o Município competente nunca poderá obstar o direito à imunidade 

ao ITBI para as pessoas jurídicas adquirentes, no presente caso. O que ele poderá fazer – mas, 

apenas se, cabalmente, comprovar o não-cumprimento dos requisitos para a fruição da 

imunidade – é suspender a sua aplicação.” 

 

Em outra obra, Barreto (2009, p.51-52), menciona o seguinte:  
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“Na demarcação do perímetro dessas competências, a Carta Magna 

estabeleceu contornos nítidos, de modo que o perfil por ela desenhado 

resulta da conjugação de prerrogativas expressas e rígidas, com vedações 

também claras e hiertas. É o que ocorre com as imunidades que consistem, 

exatamente, na exclusão da competência tributária. Em outras palavras, a 

Constituição não concede competência tributária em relação a certos bens, 

pessoas e fatos. As imunidades tributárias são, portanto, matéria pertencente 

à disciplina constitucional da competência. [...] O Município, assim como as 

demais pessoas político-constitucionais, portanto, somente podem atuar, na 

área de tributação, dentro do âmbito da competência tributária, âmbito esse 

definido rígida e expressamente pela Carta Constitucional. Com efeito, como 

as imunidades tributárias definem uma área textualmente subtraída à 

competência legislativa (em matéria tributária) das pessoas constitucionais, 

não tem os Municípios competência para editar leis que instituam tributos 

sobre os fatos, pessoas ou bens imunizados, subtraídos que foram à 

tributação.” 

 

Dessa forma, o Município está atrelado às imposições constitucionais de não obstar o 

direito ao benefício da imunidade. Logo, ao preencher as situações descritas no suporte fático 

da norma constitucional, determinando a não incidência do tributo (no caso, o ITBI), nada 

pode fazer o fisco municipal para agrilhoar a concessão da imunidade. Devendo, portanto 

expedir a certidão de imunidade tributária sob condição resolutiva, em favor da incorporação 

de imóveis pela pessoa jurídica.  

 

Precisas são as lições de Navarro Coêlho (2000, p.142), transcritas em sucessivo: 

 
“Ao tracejar o espaço fático sobre o qual pode o legislador 

infraconstitucional atua, o constituinte previamente o delimita, separando as 

áreas de incidência e as que lhe são vedadas. O espaço fático posto à 

disposição do legislador infraconstitucional resulta das determinações 

genéricas dos fatos jurígenos (áreas de incidência). As áreas vedadas à 

tributação decorrem de proibições constitucionais expressas (imunidades) ou 

de implícitas exclusões (toda porção fática que não se contiver nos lindes da 

descrição legislativa do ‘fato gerador’ é intributável à falta de previsão 

legal).  As imunidades alcançam as situações que normalmente – não fosse a 

previsão expressa da intributabilidade – estariam conceitualmente incluídas 

no desenho do fato jurígeno tributário. Por isso mesmo são vistas e 

confundidas as imunidades com um de seus efeitos: o de limitar o poder de 

tributar. O legislador constituinte autorizou ao Município criar o ITBI, 

proibindo, no entanto, sua incidência sobre a transmissão desses bens ao 

patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital (colação de bens 

imóveis ao capital da sociedade).” 

 

Converge Tavares (2009, p.46), conforme transunto de trecho de sua obra trazida à 

lume: “A imunidade tributária, [...] qualifica-se como uma hipótese de não-incidência 

constitucionalmente qualificada, isto é, configura área interdita à ação impositiva fiscal as 

pessoas políticas.”  

 

Posto esse breve referencial teórico/doutrinário, resta evidente, que não há como 

constatar a preponderância das atividades da holding antes do lapso temporal estatuído no 

CTN, pois aquele é requisito legal para a ocorrência do fato gerador.  

 

Logo, por não ser possível estabelecer sua preponderância, deverá gozar da imunidade 

ao menos durante este lapso temporal, não devendo o Município intervir no sentido de não 

beneficiar com a imunidade, até porque pode ser revogada a qualquer tempo sem que gere 

dano ao erário.  
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Sem falar que a holding, por ser uma sociedade de participação, possui atividade de 

fazer parte e controlar outras sociedades como acionista ou cotista, não praticando, assim, atos 

operacionais, abrangendo, também, os dotados de ordem imobiliária.  

 

Nessa esteira, conclui-se que a holding possui a natureza jurídica de sociedade de 

participação tendo a potencial vinculação em outras sociedades empresárias exercendo 

controla sobre as demais, e não praticam atos operacionais, dentre eles os versam sobre 

negócios imobiliários. Não interferindo nesse entendimento o fato de que grande parte do 

capital social ser integralizado por imóveis.  

 

Ademais, somente é fixada a preponderância das atividades de uma empresa depois de 

passados três anos de sua constituição ou analisando dois anos antes e dois anos depois da 

incorporação do imóvel pela sociedade, e verificar que mais da metade da renda operacional 

auferida seja justamente nas atividades imobiliárias positivadas no artigo 156, II, § 2°, I da 

CF/88, e até o decurso desse lapso temporal, pelo menos, a pessoa jurídica gozará da 

respectiva imunidade. Não ocorrido esses requisitos, não há que se falar na existência do fato 

gerador. 

 

Fica evidente, portanto, que por uma via ou por outra a holding faz jus à concessão da 

imunidade para incorporar ao seu capital social os imóveis estatuídos no contrato social. 

Sejam por ter a natureza de sociedade holding, não exercendo atividades operacionais, muito 

menos as referentes a negócios imobiliários, assim como se fora recentemente constituída, 

não atingindo o triênio para constatar a preponderância de suas atividades, consequentemente 

inexistindo fato gerador. 

 

E que se as sociedades holding não possuem atividades operacionais, restando, tão 

somente, participações e controle em outras sociedades, não há como constatar sua atividade 

preponderante. Isso porque, conforme consta no § 2° do artigo 37 do CTN, a preponderância é 

constatada após o decurso de três anos da constituição da sociedade e a renda operacional for 

superior a 50% referente a negócios imobiliários. Logo, por não auferir renda operacional, 

exatamente por inexistir atividade operacional nas sociedades holding, é impossível constatar 

a atividade preponderante da sociedade. 

 

Destarte, o Município deve conceder certidão de imunidade tributária sob condição 

resolutiva referente à integralização de bens imóveis no capital social da holding, a fim de que 

viabilize as devidas averbações no cartório de registro de imóveis competente, regularizando 

sua situação para iniciar suas atividades empresariais. 

 

Ao expor juridicamente a situação, conclui-se a violação de direito líquido e certo, 

cabendo, inclusive, a impetração de Mandado de Segurança9, com fundamento seja no texto 

constitucional (artigo 156, II, § 2°), como na CTN (artigos 36 e 37 e seus parágrafos), além de 

impedir a garantia constitucional da livre iniciativa (artigos 1°, IV e caput 170 da CF/88), se 

negada sob essas condições a imunidade tributária aqui aquilatadas para as sociedades 

holdings.  

 

 

                                                   
9 TJ-RS - AC: 70045035243 RS , Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 30/11/2011, Vigésima 

Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/01/2012; TJ-PR - REEX: 2131213 PR 

0213121-3, Relator: Luis Espíndola, Data de Julgamento: 28/11/2007, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

DJ: 9512). 
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5. DO ÓBICE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO EXERCÍCIO DA LIVRE 

INICIATIVA.  

 

A Ordem Econômica da República Federativa do Brasil foi tratada na Constituição de 

1988, especificamente no caput artigo 170 e parágrafo único, bem como no inciso IV do 

artigo 1°. A referida Ordem agrega vários princípios constitucionais servindo de alicerce para 

o desenvolvimento econômico no país. 

 

Dentre os princípios, para o caso em análise, convém abordar sobre o da “livre 

iniciativa” presente no caput do artigo 170 e seu parágrafo único e no inciso IV do artigo 1º 

da Constituição de 1988. Assim, diante dessas assertivas constitucionais, conclui-se que é 

assegurado aos cidadãos a livre iniciativa, e que nenhum óbice poderá ser imposto pelo poder 

público nos limites que a Constituição estabelecer. Nessa esteira assinala José Afonso da 

Silva, abaixo: 

 
“A liberdade de iniciativa envolve a liberdade de indústria e comércio ou a 

liberdade de empresa e a liberdade de contrato. Consta do art. 170, como um 

dos esteios da ordem econômica, assim como de seu parágrafo único, que 

assegura a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 

independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo casos previstos 

em lei.” 

 

Israel (2005, p.621), converge sobre o acesso à atividade econômica da seguinte 

maneira: 

 
“Trata-se da liberdade de acesso às atividades, o que exclui ou deveria 

excluir os regimes restritivos que às vezes existem, como regimes de 

autorização prévia ou de declaração prévia, inclusive certas proibições, e 

pela fixação de condições de aptidão ou pela atribuição de monopólio, tudo 

dependendo de um controle jurisdicional.” 

 

Afirma-se que a ordem econômica composta, dentre outros, pela livre iniciativa e ao 

valor social do trabalho, estando umbilicalmente vinculados e sendo este fundamento daquele. 

Extrai-se da colocação de Grau (2002, p.240), a seguinte assertiva: “[...] deve estar a ordem 

econômica fundada na valorização do trabalho humano”. 

 

Nessa esteira, a livre iniciativa arraiga um conceito que envolve a ideia de proteção 

social, não estando meramente no arquétipo egocêntrico, Grau (2002, p. 242) explicita que: 

 
“[...] a livre iniciativa não é tomada, enquanto fundamento da República 

Federativa do Brasil, como expressão individualista, mas sim no quanto 

expressa de socialmente valioso [...] a ordem econômica dá prioridade aos 

valores do trabalho humano sobre todos os demais valores da economia de 

mercado.” 

 

Assim, caso o Município, por meio de decisão administrativa, indeferir o requerimento 

da sociedade holding no sentido de não expedir Certidão de Imunidade Tributária sob 

Condição Resolutiva, impede, portanto, o exercício da livre iniciativa.  

 

Pois, a referida sociedade somente poderá averbar no cartório de registro de imóveis, 

referente aos imóveis que eventualmente integralizou em seu capital social, somente mediante 

o pagamento do ITBI, impondo condições para o início de suas atividades empresariais. Onde 

por questões de imunidade tributária, o referido tributo não poderá incidir haja vista não 

existente o fato gerador.  
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Posto isso, o pleno desenvolvimento da atividade empresarial é resguardado na ceara 

constitucional principalmente pelos princípios da livre iniciativa fundamentado pelo valor 

social do trabalho. E tão somente garantida essa liberdade social é que o magno princípio da 

Constituição de 1988, dignidade da pessoa humana resta exaltado e inatingível. Para tanto, 

faz-se mister mais uma ponderação de Grau (2002, p.239), em sucessivo: 

 
“[...] a dignidade da pessoa humana assume a mais pronunciada relevância, 

visto comprometer todo o exercício da atividade econômica, em sentido 

amplo – e em especial, o exercício da atividade econômica em sentido estrito 

– com o programa de promoção da existência digna, de que, repito, todos 

devem gozar. 

[...] a dignidade da pessoa humana apenas restará plenamente assegurada se 

e enquanto viabilizado o acesso de todos não apenas às chamadas liberdades 

formais, mas, sobretudo, às liberdades reais.” 

 

 Nessa esteira, finaliza com enunciados de Stober (2012, p.72-73), sobre o último fim 

da ordem econômica, “na verdade, a configuração da ordem econômica deve orientar-se pela 

imagem humana do ordenamento jurídico e pelos direitos fundamentais, porque a pessoa 

humana é o último fim de todas as economias”. 

 

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Diante do cenário formado pela globalização, teve como consequência a interação 

entre as economias de países atuantes no comércio internacional. Paralelamente o modelo de 

indústria que se desenvolveu ao longo do século XX, baseada na produção em massa de cada 

indústria individualmente perdeu espaço para uma produção flexível e de forma 

compartilhada entre grupos empresariais que se vinculam. 

 

A vinculação de empresas no contexto da globalização derivou de uma alternativa para 

minimização dos efeitos das crises econômicas repartindo os riscos advindos da inconstância 

dos mercados. Buscando, portanto, uma produção; comercialização segura aos abismos que a 

economia recai. Dessa forma, diversas são as maneiras de constituição de grupos 

empresariais, no tocante a presente pesquisa aquilatou sobre as sociedades holdings. 

 

A sociedade holding é uma das espécies de sociedade empresária cujo detém o 

controle de outras empresas que possui participação, consequentemente não exerce qualquer 

atividade operacional. E o fato da integralização de imóveis no capital social não incide o 

ITBI, se adequando, portanto, na hipótese de imunidade tributária do artigo 156, II, §2°, I da 

Constituição de 1988. Não recaindo na ressalva trazida pelo mesmo dispositivo, na parte final, 

onde não terá direito à imunidade caso a sociedade tiver como atividade operacional 

preponderante a compra e venda, locação de imóveis, e arrendamento mercantil. 

 

 Além do mais, que a atividade preponderante de uma sociedade somente poderá ser 

constatada na forma dos artigos 36 e 37 do CTN. Ou seja, no caso de uma sociedade 

recentemente constituída, sua atividade preponderante só será constatada após três anos do 

seu registro na junta comercial. Logo, o simples fato da holding ter sido recentemente 

constituída, a imunidade obrigatoriamente deverá ser concedida durante o transcurso do 

triênio. 

 

 A relevância do fundamento jurídico invocado reside justamente na natureza inerente 

das sociedades holding que tem por objeto somente a participação e controle em outras 
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sociedades. Não havendo atividades operacionais, atuando, como acionista ou cotista das 

sociedades que participa. Conclui-se que a atividade preponderante da Impetrante não será 

constatada por receita operacional, haja vista, não exerce atividades operacionais, exercendo 

somente participação, sendo de per si imune ao ITBI quando da integralização de imóveis no 

seu capital social. 

 

 O óbice à concessão de imunidade ofende o princípio magno da Ordem Econômica 

pátria, que é o da livre iniciativa. Assim, caso o município determine a incidência do tributo 

ora discutido, impede a averbação nos cartórios de registro de imóveis competentes, no que 

tange aos imóveis que compõem o capital social da sociedade aqui tratada. Situação que se 

configura por essas razões como inconstitucional. 

 

 Nesse passo, na medida em que o município acorrenta a iniciativa da holding, esta se 

encontra impossibilitada de exercer sua atividade de participação em outras sociedades. 

Perdendo oportunidades em realizar negócios haja vista que a dinâmica do mercado requer 

agilidade, perspicácia, e atitude. E, uma vez não expedida a Certidão de Imunidade Tributária 

sob Condição Resolutiva, aquela ficará inerte à inclusão no comércio cada vez mais exigente 

e voraz.  

 

Por derradeiro, impõe-se frisar que a concessão da Certidão de Imunidade Tributária 

sob Condição Resolutiva, dentro do triênio ou dos dois anos antes e depois de sua 

constituição, como o nome mesmo já esclarece, nenhum prejuízo ocorrerá ao erário. Tal 

conclusão é de clara constatação, pois no momento que o fisco municipal comprovar que as 

atividades preponderantes ensejam a incidência do ITBI, tem o poder de resolução, findando o 

benefício concedido passando a exigir o recolhimento do referido tributo. Apesar de que, 

como já foi dito, é impossível tal constatação, por não exercer atividades operacionais e 

consequentemente a atividade preponderante, somente exercendo controle das sociedades em 

que participa. 
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ECONOMIA CRIATIVA, TECNOLOGIA E COMPETITIVIDADE: PROPRIEDADE 

INTELECTUAL E TURISMO. 

CREATIVE ECONOMY, TECHNOLOGY AND COMPETITIVENESS: INTELLECTUAL 

PROPERTY AND TOURISM. 

Janaina Cardoso de Mello 

Resumo:  
O artigo traz como proposta identificar, através da metodologia da prospecção de depósitos e 

publicações nas bases de registro de Propriedade Intelectual nacional e internacional, os produtos 

direcionados à área do turismo, em suas distintas segmentações, que nos séculos XX e XXI têm 

despontado como instrumentos de customização e potencial competitivo na perspectiva da Economia 

criativa.  

 

Palavras-chave: Inovação. Prospecção. Turismo. Competitividade. Economia. 

Abstract:  

The article brings as a proposal to identify, through the methodology of prospecting for deposits and 

publications on Intellectual Property registration, targeted products to the tourism, in different 

segmentations, which in the 20th and 21st century has emerged as instruments of customization and 

competitive potential in the context of the creative economy.    

Keywords: Innovation. Prospecting. Tourism. Competitiveness. Economy. 

Introdução 

 O Instituto de Propriedade Industrial (INPI) foi criado em 1970, configurando-se como 

uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, 

tendo por atribuições o aperfeiçoamento, a disseminação e a gestão do sistema brasileiro de 

concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria.1  

Ao assegurar os direitos de propriedade intelectual de diversas modalidades, o INPI 

em sua definição de estrutura enfatiza que: “na economia do conhecimento, estes direitos se 

transformam em diferenciais competitivos, estimulando o surgimento constante de novas 

identidades e soluções técnicas”.2 

A legislação pertinente é ressaltada pelo INPI à partir da Lei 9.279, de 14 de maio de 

1996 que regula direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial; a Lei de Direitos 

Autorais nº 9.610/98, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá 

outras providências; a Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, que cria o Instituto Nacional 

                                                           
 Graduada em História (UERJ), Mestre em Memória Social (UNIRIO), Doutora em História Social (UFRJ), 

atual Mestranda em Turismo (IFS) sob a orientação da Profa. Dra. Fabiana Faxina (IFS) e co-orientação do 

Prof. Dr. Ricardo Lanzarini (IFSP). E-mail: janainamello@uol.com.br.  
1 Conferir em: http://www.inpi.gov.br/sobre/estrutura, Acesso em: 02/09/2016. 
2 Idem, ibidem. 

mailto:janainamello@uol.com.br
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da Propriedade Industrial e dá outras providências; o Decreto nº 7.356, de 12 de novembro de 

2010, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em 

Comissão, das Funções Comissionadas e das Funções Gratificadas do Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial - INPI, e dá outras providências e a Portaria nº 149, de 15 de maio de 

2013 contendo o Regimento interno do INPI. São referenciadas ainda a  Convenção da União 

de Paris; a TRIPS (em português, conforme publicação no DOU 31/12/1994, Seção I, 

Suplemento ao N.248-A) e a Legislação de propriedade industrial dos países da OMPI, além 

de uma série de resolução e normativas internas do INPI que abrangem o período de 2013 a 

2015.3 

Essa instância tem se tornado, cada vez mais, um importante aparelhamento 

burocrático para o cuidado com as ideias inovadoras e suas tecnologias criativas, incluindo 

nesse repertório aquelas voltadas para o turismo. Por isso, as considerações do Relatório 

Future Traveller Tribes 2020 (Henry Centre Headlight Vision e Amadeus) de 2007, 

afirmavam: 

a tecnologia da informação, os sistemas de distribuição, as técnicas de 

sensoriamento e identificação continuam a avançar. Bem alinhavadas, 

possibilitarão ao provedor de viagens oferecer uma experiência mais 

eficiente, mais fluida e mais envolvente em todas as etapas da viagem do 

cliente – na reserva, no check in, durante o vôo e na retirada da bagagem.4 

 

 Sob esse norte, o artigo traz como proposta identificar, através da metodologia da 

prospecção de depósitos e publicações nas bases de registro de Propriedade Intelectual 

nacional e internacional, os produtos direcionados à área do turismo, em suas distintas 

segmentações, que nos séculos XX e XXI têm despontado como instrumentos de 

customização e potencial competitivo na perspectiva da Economia criativa.  

De acordo com Ana Carla Reis: 

O conceito de economia criativa origina-se do termo indústrias criativas, por 

sua vez inspirado no projeto Creative Nation, da Austrália, de 1994. Entre 

outros elementos, este defendia a importância do trabalho criativo, sua 

contribuição para a economia do país e o papel das tecnologias como aliadas 

da política cultural, dando margem à posterior inserção de setores 

tecnológicos no rol das indústrias criativas.5 

 

                                                           
3 Ibid. 
4 Apud NETTO, Alexandre Panosso; ANSARAH, Marilia Gomes dos Reis. Segmentação do Turismo: panorama 

atual. In: _____ (Eds.) Segmentos do mercado turístico: estudos, produtos e perspectivas. Barueri, São Paulo: 

Manole, 2009, p. 34. 
5 REIS, Ana Carla Fonseca. Economia criativa: como estratégia de desenvolvimento: uma visão dos países em 

desenvolvimento. São Paulo: Itaú Cultural, 2008, p.16. 
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 Inspirados por esse horizonte surgem as cidades criativas “[...] constituídas de 

elementos como a criatividade e a inovação baseadas no conhecimento humano, fatores 

geradores de economia e de qualidade de vida nos centros urbanos”.6  

 Muito próxima das “Smart Cities”, pois conforme o Instituto para Smart Communities 

da California: “Comunidade Inteligente é uma comunidade que fez um esforço consciente 

para usar a tecnologia da informação para transformar a vida e o trabalho dentro de seu 

território de forma significativa e fundamental, em vez de seguir uma forma incremental”.7 

Komninos chama a atenção para o fato das cidades inteligentes evoluírem na direção 

de uma forte integração de todas dimensões da inteligência: humana, coletiva e artificial, 

disponíveis em uma cidade. Elas são construídas como aglomerados multi-dimensionais, 

combinando as três principais dimensões.8 

Embora sejam semelhantes, os conceitos em torno de cidades e turismo criativos são 

bem abrangentes, dinâmicos e dialogam com as possibilidades tecnológicas do 

desenvolvimento das cidades e da elaboração de seus destinos turísticos de modo inteligente. 

Por isso, ao caminhar por essa seara, cabe-nos inquirir: qual o papel dos sistemas de 

informação de registro de Propriedade Intelectual do turismo nessas cidades plurais e 

ressignificadas? 

 

A prospecção nas bases do INPI, WIPO, SPACENET e outras: o registro do turismo 

como inovação tecnológica. 

 Quando se trata de inovação tecnológica a primeira ação à ser realizada para 

identificar a originalidade de um produto é a prospecção nas bases do Instituto Nacional de 

Propriedade Intelectual (INPI), isto posto que no Brasil o mesmo concentra informação em 

ordem cronológica e com detalhamento de dados de abertura de processos com solicitação de 

patentes, softwares, marcas e Indicação Geográfica (IG). 

 A prospecção ou “busca de anterioridade” utiliza as ferramentas da própria plataforma 

do INPI (www.inpi.org) e na opção “Patentes” tendo como entrada o termo “Turismo”, foram 

                                                           
6 ASHTON, Mary Sandra Guerra. Cidades criativas: produção e consumo turístico. In: NETTO, Alexandre 

Panosso; ANSARAH, Marilia Gomes dos Reis (Orgs.) Produtos turísticos e novos segmentos de mercado. 

Planejamento, criação e comercialização. Barueri, SP: Manole, 2015, p.295. 
7CALIFORNIA INSTITUTE FOR SMART COMMUNITIES. Ten Steps to Becoming a Smart Community 

(2001). Disponível em: http://www.smartcommunities.org/library_10steps.htm, Acesso em: 06/08/2016. 
8 KOMNINOS, N. The Architecture of Intelligent Cities, Conference Proceedings Intelligent Environments 06, 

Institution of Engineering and Technology, 2006, pp. 17-18; KOMNINOS, N. Intelligent Cities and 

Globalization of Innovation Networks, London and New York, Routledge, 2008, p.122-123. 

 

http://www.inpi.org/
http://www.smartcommunities.org/library_10steps.htm
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apresentados 17 resultados, sendo o primeiro datado de 28 de abril de 1978 referente à um 

“Sistema de Caderneta de Turismo”, Patente de Modelo de Utilidade, sob o número MU 

5800523-4, constando como depositante e inventor  João Matos Tavares, do Rio Grande do 

Sul.  Em 04 de deze a mbro de 1979 houve a publicação do Pedido de Privilégio de uso.   

 O relatório descreve o produto como duas “cadernetas de pagamentos” onde se pode 

divisar na capa a inscrição “CADERNETA NACIONAL DE TURISMO E LAZER – Agencia 

de Turismo Sheini Reg. Emb. 080051400.9 Rua Jerônimo Coelho, 257 – Fone: 21-2568”. 

Constando em seu interior cupons com as prestações à serem quitadas, funcionando como 

uma nota promissória com data de vencimento, valor, juros em caso de atraso e espaço para 

assinaturas. Uma das cadernetas é para pagamentos à empresa de turismo e a outra um 

sistema de cupons que permite o pagamento de serviços de turismo. 

 Os serviços fornecidos por esse produto, pago antecipadamente pelo usuário, são: 

gastos com passeios constantes na programação da vendedora, passagens, excursões, reservas 

de hotéis e guias turísticos, prioridade de atendimento.  

 No pedido ao INPI, consta como reivindicações: o uso do “sistema de cadernetas de 

turismo” com toda a sua descrição anteriormente fornecida.  

 

Figura 1: Resultados na Base de Dados de Patentes do INPI (Busca por “Turismo”) 
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Fonte: http//gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/PatenteServletController, Acesso em: 02/09/2016. 

 

 Dos 17 resultados (figura 1), 3 são destinados à agências de turismo, 1 para hotelaria, 

8 para transportes, 4 de sistemas de informação e 1 de marketing. O último pedido foi 

depositado em 22 de dezembro de 2010. Existe uma norma de sigilo do INPI na qual o 

depositante pode pedir que, durante o período máximo de dois anos, sua solicitação (relatório 

do pedido) não fique visível ao público. Porém, somente aqueles protocolos de meados de 

2014, 2015 e 2016 se enquadrariam nesse critério, revelando portando uma estagnação entre 

2011 e 2013. Observa-se ainda que houve 4 pedidos na década de 1980, 4 pedidos também na 

década de 1990 e 8 pedidos à partir dos anos 2000, revelando um maior interesse privado no 

registro de patentes voltadas para a área turística nesse momento.  

 A literatura à respeito da trajetória do desenvolvimento do turismo afirma que somente 

na década de 1970, os países da América Latina passaram a elaborar seu Plano Nacional de 

Turismo, todavia num contexto de insuficiência de técnicos e estrutura administrativa de 

órgãos oficiais precárias, inviabilizando os resultados. Nessa época, Rio de Janeiro e São 

Paulo, no Brasil atraíam o interesse de estudos para o desenvolvimento turístico no litoral.9 

Dados que talvez justifiquem o baixo quantitativo de inovações patenteáveis na área do 

turismo entre 1970 e 1999. 

 Em 24 de maio de 1982, foi depositado o Pedido de Patente de Invenção, numeração 

PI 8203017, de um “Cheque de viagem para turismo sem impostos”, tendo como depositante 

e inventor Francisco Ebling, do Rio de Janeiro. O produto solicitado é descrito como 

composto de uma folha retangular com os nomes do país, da instituição bancária de origem e 

daquela que emitiu o cheque, assim como o valor nominal, a bonificação concedida sobre o 

valor, seu número e série de emissão. Possui espaços livres para a assinatura, a contra-

assinatura e o visto do caixa-pagador. Há impresso ainda uma nota de que o pagamento será 

realizado no país emitente e na respectiva moeda. 

Citando a assertiva de Coyne, Vieira e Hoffman ressaltam o papel da demanda ao se 

partir do princípio de que uma vantagem competitiva sustentável é obtida quando realizam-se 

três condições: os consumidores sentem uma diferença consistente entre os atributos dos 

produtos da empresa e os da concorrência; essa diferenciação é resultado de uma lacuna de 

capacidade entre a empresa e a concorrência; e essas duas distinções são duradouras. Assim, 

                                                           
9 SANTOS, Mary Nadja Lima. Políticas públicas de turismo e os investimentos no território do Polo Costa dos 

Coqueirais em Sergipe, Brasil. Fortaleza: Banco do Nordeste, 2013, p.146. 
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vantagens competitivas derivam de desigualdades entre competidores, sendo que essas devem 

ser percebidas pelo mercado, ou seja, devem refletir em algum critério que influencie a 

decisão de compra.10  

 Nos anos 2000, ainda a busca por melhorar a oferta turística, concentrando as ofertas 

de serviços em um único instrumento está presente no pedido de Patente de Invenção de um 

“Sistema de informação e negociação integrado ao turismo e entretenimento”, depositado em 

29 de setembro de 200, sob a numeração PI 0004814-3 A2. Constam como depositante a 

empresa Passaporte Brasil S.A (BR/SP) e como inventores Francisco Fanizzi Neto / José 

Humberto Affonseca Sobrinho. O sistema buscava  integrar, através de um cartão de serviços 

múltiplos e de aceitação nacional, um sistema de multimeios de fidelização e premiação. O 

sistema de informação e negociação era composto por uma base de dados central, com 

comunicação simultânea através das interfaces de comunicação e negócios; interface 

correspondente à internet, interface correspondente a intranet e interface correspondente a 

extranet. 

 Dentre todos, destaca-se o pedido internacional de Patente de Invenção do “Método e 

sistema para criar rotas de turismo adaptadas para serem utilizadas por um sistema de 

navegação portátil”,  protocolado pela empresa italiana TELETRON EURORICERCHE 

S.R.L., tendo como inventor Georgio Pelosio. Depositado em 14 de maio de 2008 sob o 

número PI 0811959-7 A2, ainda estava em tramitação no INPI em 11 de novembro de 2014, 

por isso não constando relatório com maiores detalhes do produto. 

 Do ano de 2010, ressalta-se o pedido de Patente, na modalidade de utilidade, para a 

“Disposição construtiva aplicada em veiculo de tração muscular para venda, publicidade, 

lançamento, exposição, passeio, locações e turismo”, sob o número MU 9002664-0 U2, com 

depósito em 22 de dezembro de 2010 realizado por  Guilherme Preto Calacibeta, em São 

Paulo, e tendo como inventor Adrianus Cornelis Wiero. A descrição do produto o concebe 

com:   

[...] um corpo principal formado a partir de chassi dotado em sua seção 

inferior de eixos transversais, providos de rodas acionadas por eixos 

longitudinais, dotados de diversas rodas dentadas movida rotacionadas por 

correntes comandadas por rodas dentadas motoras acionadas por pedais, 

dispostos na seção inferior de selins acoplados em estruturas tubulares 

fixadas no dito chassi, que projeta verticalmente hastes de sustentação, suja 

seção mediana recebe a fixação de uma armação que superiormente detém 

pranchas formando balcões, enquanto na seção superior das ditas hastes de 

sustentação, recebem uma cobertura, sendo a seção traseira do chassi dotado 

                                                           
10 VIEIRA, Daniel Pires; HOFFMAN, Valmir Hemil. Competitividade e desenvolvimento: um estudo em 

destinos indutores do turismo brasileiro. Revista Alcance, v. 20, n.3, 2013, p.403. Disponível em: 

http://siaiap32.univali.br/seer/index.php/ra/article/view/4385, Acesso em: 04/09/2016. 

http://siaiap32.univali.br/seer/index.php/ra/article/view/4385
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de banco e encosto, e a seção dianteira de um volante e barril seguido de 

pára-choque, configurando um veículo. 

 

 O veículo projetado parece ter como inspiração as clássicas “Jardineiras”, ou seja, um 

meio de transporte sob rodas, muito semelhante aos antigos bondes à tração animal, com 

ampla ventilação dadas as janelas de grande envergadura e quantidade, propícias para a 

fruição das paisagens na realização do percurso à baixa velocidade, sem agressões à natureza 

por investir em pedais ao invés de motores à diesel. Na contemporaneidade, os ônibus com 

andar aberto superior usado em pacotes turísticos para rotas urbanas em vários países assume 

parte dessa função, contudo sem o mesmo charme e cuidado ecológico. 

 

 

 

Figura 2: Fragmento de Relatório de Solicitação de Patente – Modelo de Utilidade, INPI. 

 

Fonte: Publicação na RPI – Revista de Propriedade Industrial do INPI, Nº: 2204, em 02/04/2013. 

 

 Dos 17 pedidos de Patente depositados no INPI, vinculados à área do Turismo, 

somente foram concedidos os registros para: o “Mecanismo de segurança para veículo de 

carga ou turismo” (PI 8502340-0 B1, em 18/02/1992) e o “Ônibus, em particular um ônibus 
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de turismo ou regular, e, espelho retrovisor externo para ser utilizado com um ônibus” (PI 

9704944-1 B1, em 22/07/2003).  

 Se observa que muitos indeferimentos de solicitações foram feitos em razão do pedido 

não estar de acordo com a legislação de Propriedade Intelectual em vigor no momento da 

requisição,  pelo não pagamento da taxa de patente ou arquivado pelos depositantes não terem 

requisitado o exame no período legal.  

 A primazia do desenvolvimento de produtos à serem patenteados no setor de viagens 

turísticas evidencia que: 

[...] a competitividade dos últimos anos tem servido para revelar agilidade e 

a criatividade do setor de viagens. Cada novo desafio traz um novo serviço, 

um inesperado modelo de negócio, um novo jeito de trabalhar ou uma 

inovação tecnológica; surge um novo destino, um novo segmento de 

mercado, uma nova oportunidade.11 

 

No que tange aos pedidos de registro de Programa de Computador nas bases do INPI, 

onde se procurou pela palavra “Turismo”, obteve-se 12 resultados (Ubitour - Guia Eletrônico 

de Turismo para dispositivos móveis; GSN Turismo; Nuvolla Sistemas de Turismo; Sistema 

de Gestão de Viagens BB Turismo - SGV; SITH - Sistema Informatizado de Turismo nos 

Hotéis; CPQD2336 - Módulo de Turismo do CPQD Geo Inteligência - v.2.3; CPQD2336 - 

Módulo de Turismo do SIGSEC - CPQD SIGSEC - Módulo Turismo - v.1.0.; Turismo; 

Sistema Guia Turismo Urbano Terrestre e Aéreo; Turismo Virtual; Voyage - Sistema de 

Turismo; Disque Turismo Petrotur. Eles abordam rotas turísticas de aventura, turismo rural e 

urbano, serviços (gastronomia e transportes). 

Na base WIPO, a partir da busca pela palavra “Tourism" foram encontrados 395.000 

resultados com destaque para os documentos: “Intellectual Property, Tourism and Culture: 

Supporting Development Objectives and Promoting Cultural Heritage in Egypt and other 

Developing Countries” (CDIP/13/8) de 22/04/2015; “Tourism Queensland Stands by Its 

Trademarks”; “Tourism Act 2002 (Act No. 4 of 2002)”; “Pilot Development Agenda Project 

on Intellectual Property and Tourism: Supporting Development Objectives and Preservation 

of Cultural Heritage” (CDIP/12/10) de 15/11/2013. Os demais possuem a palavra turismo em 

suas descrições sem ter a atividade como motivadora. Os itens aqui relatados tratam de 

legislação ou projetos vinculados ao Egito e Austrália de conservação e preservação cultural 

via Turismo, no âmbito do Direito de Propriedade.  

Na SPACENET, a partir da busca pela palavra “Tourism” foram encontrados 716 

resultados enfatizando-se as patentes requisitadas para: “Automatic cupping therapy chair” 

                                                           
11 NETTO, Alexandre Panosso; ANSARAH, Marilia Gomes dos Reis. Op. cit., p.41. 
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(categoria: Turismo & Hospitalidade); “Aquarium with sliding door” (categoria: Turismo & 

Hospitalidade); “Mobile track live ammunition interaction shooting device and using method 

thereof” (categoria: Trilhas culturais). Todos os pedidos relacionam-se a produtos destinados 

à hotéis ou resorts, enquanto quipamentos turísticos, ou voltados para turismo de aventura 

(trilhas; rapel) ou inseticidas para turismo de acampamento.  

Tudo isso corrobora a visão de que: 

os avanços previsíveis dar-se-ão no setor de transporte, na abertura de novos 

destinos à entrada de turistas estrangeiros, no aumento da mobilidade das 

pessoas mediante melhora de acessibilidade, no incremento da oferta 

turística e na maior especialização dos destinos. O alcance da atividade 

econômica do turismo, a visão do futuro, a velocidade das trocas de 

informações, o avanço tecnológico, assim como as transformações 

econômico-sociais indicam a necessidade de partir da base de um 

pensamento científico próprio com a finalidade de incorporar melhoras 

estruturais no setor do turismo.12 

 

No Google Schoolar, a partir da busca pelas palavras “Turismo”  foram encontrados 

1.240.000 resultados. Os temas variados abordam: análise estrutural do turismo, o Plano 

Estratégico Nacional do Turismo, os princípios e práticas do turismo, política de turismo e 

território, planejamento e desenvolvimento em turismo, turismo sustentável, Economia do 

turismo, turismo e legado cultural, dentre inúmeros outros assuntos.  

A pesquisa de anterioridade realizada nessas bases comprova o interesse da área 

Turística (serviços e academia) pelo desenvolvimento de projetos tecnológicos, de pesquisa 

ou extensão envolvendo o Turismo, ou seja, há um campo propício e favorável à inovação. 

Como afiança Herscovici, os Direitos de Propriedade Intelectual (DPI) “representam ativos 

intangíveis e constituem um componente fundamental da “Sociedade da Informação e do 

Conhecimento” ou da “Economia Criativa”.13  

Nesse sentido, cabe ressaltar a importância da transferência da tecnologia assegurada 

pelo Direito de Propriedade, uma vez “[...] numa economia de mercado um dos elementos que 

mais importam na valoração de bens e ativos é o grau de fluidez com que estes podem 

circular”.14 

Considerações Finais 

                                                           
12 LOHMANN, Paola. A inovação do turismo no Brasil: os desafios na construção de sua trajetória. 

Observatório de Inovação do Turismo - Revista Acadêmica, Vol. VII, nº2, Rio de Janeiro, ABR. 2012, p.7. 
13 HERSCOVICI, Alain (Org.) Direitos de Propriedade Intelectual e Inovação. Uma análise econômica além 

das evidências. Vitória: EDUFES, 2015, p.10. 
14 MELLO, Maria Tereza Leopardi; ESTEVES, Heloisa Borges. O jurídico e o econômico na noção de Direitos 

de Propriedade Intelectual. In: HERSCOVICI, Alain (Org.) Direitos de Propriedade Intelectual e Inovação. 

Uma análise econômica além das evidências. Vitória: EDUFES, 2015, p..63. 
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 Do encontro entre tecnologia e criatividade nasce o binômio ciência e arte 

sensibilizado pela humanidade com preocupações que orbitam em torno da preservação de 

culturas tradicionais, da ecologia, da qualidade de vida nas cidades, do olhar estético em meio 

ao concreto ou telas de smartphones, tablets e desktops.  

 Nesse sentido, os Direitos de Propriedade Intelectual têm sido questionados em prol de 

servirem com a mesma fluídez de sua circulação à comunidades que não possuem renda para 

bancar o pagamento de royallities por até 10 anos.   

A relação entre patenteamento e desenvolvimento humano tem suscitado a quebra de 

monopólios privados, mesmo que isso vá na contra-corrente do mercado, que promova 

tensões e antagonismos. Reclamam-se “externalidades positivas”, baseadas nos “saberes 

abertos”, alicerçadas nas Políticas Públicas de “bem estar” coletivo. 

 Para o turismo o aprimoramento de ideias sejam como inovação ou complemento 

adicional (modelo de utilidade) têm servido para melhorar a qualidade da oferta turística, 

principalmente no uso de tecnologias de comunicação e orientação remota para viagens, 

hospedagens e alimentação nos destinos turísticos.  

 Os cenários futuros apontam para mais pessoas e empresas empreendedoras em busca 

de soluções integradas e dinâmicas para as demandas polissêmicas da sociedade frente às 

mudanças do mercado e da própria concepção de cidadania e do turismo como um direito 

cidadão (seja em sua experiência ou em sua promoção para geração de rendas, 

empoderamento e sustentabilidade). 
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E AFINAL SOFTWARE É MERCADORIA OU NÃO? 
AND AFTER ALL SOFTWARE IS MERCHANDISE OR NOT?                                                                                        

 

 Carla Eugenia Caldas Barros1 

 

 

 

 

RESUMO 

 

Com o advento da Constituição de 1988 e também pelo movimento que se convencionou 

chamar de “constitucionalismo” passou- a experimentar efeitos expansivos das normas 

constitucionais, irradiadora de efeitos, com força normativa, por todo ordenamento jurídico 

brasileiro. Com o Direito de Empresa e com o Direito Tributário, cernes jurídicos do presente 

trabalho, também não foi diferente. O software se tornou objeto de guerra fiscal doutrinária 

entre entes públicos a fim de se delinear qual a natureza jurídica do software como mercadoria 

ou não. E, com isto haver a definição de qual tributo deverá ser recolhido, para o Município 

ou Estado da Federação. O imposto deve ser justo, ideal? 

 

Palavras chaves: Mercadoria.  Tributação. ISSQN. ICMS. Software. Sociedade Uni 

profissional. 

 

 

ABSTRACT 

 

With the advent of the 1988 Constitution and also by the movement that came to be called 

"constitutionalism” was passed to experience expansive effects of constitutional requirements, 

radiating effects, with legal force , throughout the Brazilian legal system . With the Law Firm 

and with the Tax Law , legal cores of this work was also no different. The software became 

the object of doctrinal tax competition between public entities in order to delineate what is the 

legal nature of software as a commodity or not. And with that there is the definition of which 

tax must be collected for the City or State of the Federation. The tax must be fair, ideal ? 

 

Key words: commodity. Tributation. ISSQN. Software. 

 

INTRODUÇÃO              

           Este trabalho se destina a estudar a natureza jurídica tributária do software em suas 

nuances inserido na empresa. 

          Iniciou-se os estudos dos aspectos constitucionais da empresa, dispositivos 

constitucionais que transitam no instituto jurídico em vários saberes. 

           Na parte seguinte se analisou a parte tributária dos impostos incidentes no programa de 

computador (software) para se chegar à natureza jurídica do Instituto. Assim, com estes 

                                                 
1 Professora da Graduação e Pós-graduação em Direito da UFS, e-mail: carlaeugenia2010@gmail.com. Este 

artigo foi originalmente publicado no livro PROPRIEDADE INTELECTUAL, GESTAÕ DA INOVAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO. VOLUME 1. 

mailto:carlaeugenia2010@gmail.com
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estudos, o objetivo central do presente artigo seria analisar juridicamente a natureza jurídica 

do software, se o mesmo seria uma mercadoria ou não. As se analisar a natureza jurídica, os 

objetivos específicos se apresentaram. Se, o imposto a ser aplicado seria o ideal, o justo? Se o 

Estado iria bem aplicar estes recursos oriundos da arrecadação?  Se haveria uma Justiça 

retributiva? E se o Estado insistisse na aplicação do imposto com alíquota maior, se a empresa 

poderia se valer do Planejamento estratégico? Se a ética está sendo aplicada na distribuição 

dos recursos oriundos do imposto. Quanto à metodologia aplicada será a do método dedutivo, 

análise de dispositivos legais, comparação dos dispositivos e seu alcance jurídico. 

Fichamentos e leituras de obras que refletem o estado da arte no momento. 

É sabido o quanto a Economia influencia direta e indiretamente a vida do cidadão e a 

íntima relação entre essa e o direito esboça-se com total clareza que uma em determinadas 

interconexões precisa do arcabouço jurídico e ou econômico dependendo das circunstâncias. 

Atualmente, o conhecimento da realidade é analisada sob vários olhares,vários saberes, várias 

ciências autônomas. E, segundo Pontes de Miranda, a melhor posição do observador é aquela na 

qual ele observa toda a linha de forma ampla e não somente em uma única posição, estática e 

limitativa da análise do todo. Vivemos momentos de Economia Positiva2 na qual “a 

metodologia da economia positiva não apenas se  esquivou  da análise econômica normativa 

como também teve o efeito de deixar de lado uma variedade de considerações éticas complexas 

que afetam o comportamento humano real e que, do ponto de vista dos economistas que 

estudam este comportamento , são primordialmente fatos e não juízos normativos”3 

O atual fenômeno que se convencionou chamar de Constitucionalização do Direito4 

consiste não apenas na incorporação no texto constitucional de institutos, regras e princípios 

                                                 
2 Termo utilizado por Amartya Sem. 
3 SEN, Amartya apud  Petter, Lafayette Josué in Princípios Constitucionais da Ordem Econômica, São Paulo: T, 

2005, p. 45. 
4 “O neo constitucionalismo: Várias teorias a começar pelo pensamento de Marcelo Neves, no seu livro 

Transconstitucionalismo, no qual , o autor discorre que a constituição não pode ser caracterizada como uma mera 

metáfora desvinculada de certas implicações estruturais. Transconstitucionalismo se realiza através da 

cooperação e diálogo entre as ordens jurídicas envolvidas, é possível que em um processo de aprendizado, 

achem-se soluções mais apropriadas para os problemas transconstitucionais.  É o  entrelaçamento de ordens 

jurídicas diversas, tanto estatais como transnacionais,internacionais,  Constituição é o mecanismo que possibilita 

a diferenciação entre política e direito no âmbito dos estados. A constituição é uma legitimação política do 

direito e uma legitimação jurídica da política. É uma relação paradoxal de complementação e tensão recíproca. A 

igualdade nessa dinâmica transconstitucional é a inclusão igualitária dos homens como pessoas na ordem 

jurídica e só secundariamente o tratamento igual de casos jurídicos; A adequação social constitucionalmente 

fundada do direito, exige uma capacidade cognitiva altamente aguçada do sistema jurídico considerando a 

complexidade e mesmo a fragmentação do ambiente.supranacional  em torno do mesmo problema de natureza 

constitucional. Quanto a Viehweg estão aí suas principais ideias: A tópica de Viehweg é um modo de pensar 

aporético, em que a questão principal da argumentação jurídica centra-se no problema, e não no sistema (1979, 

p. 35). Segundo o autor alemão, a tópica não o sistema, ao revés, pressupõe a existência do sistema, não um 

sistema definitivo, mas “uma ordem que está sempre por ser determinada” (1979, p. 35). Theodor Viehweg 
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de vários ramos infraconstitucionais. E, com este fenômeno, A economia passou a ser também 

um elemento de liame social para a interpretação da Constituição e por conseguinte os 

impostos a serem recolhidos pelos programas de computador.5 

Nas preciosas lições de Luis Roberto Barroso  

                                                                                                                                                         
desenvolveu uma razão prática, através de uma racionalidade tópico-retórica, conhecida como “jurisprudência 

problemática”, em que o centro da argumentação jurídica desloca-se para o estudo dos tópicos (problemas), para 

somente depois ser remetida ao sistema (Angela Krestchmann e Ney Wiedemann Neto). A solução dos casos 

possuem por ponto de partida os problemas, os quais devem ser analisados a partir dos inúmeros aspectos da lei 

ou até mesmo de questões extrajurídicas, até que se obtenha um consenso entre os participantes do diálogo 

(Angela Krestchmann e Ney Wiedemann Neto). O pensamento de Viehweg pôs em dúvida a estrutura 

sistemática do direito em seu aspecto axiomático-dedutivo. Ao buscar a racionalidade da argumentação jurídica 

por meio da análise das peculiaridades do caso concreto, procurou Viehweg combater o formalismo 

característico do sistema lógico-dedutivo, em voga no positivismo jurídico. Além disso, Viehweg defendia a 

remessa, a partir dos problemas, para um sistema aberto, ou até mesmo para questões além do direito, conduta 

essa que também divergia do pensamento juspositivista de buscar a solução sempre na lei, nunca além do 

direito”. Viehweg não considerava a tópica como um método, pois, para isso, deveria obedecer a um sistema 

lógico demonstrável pelo sistema dedutivo. A tópica, assim, seria uma teoria útil à jurisprudência, aqui entendida 

como ciência jurídica (VIEHWEG, Theodor. Tópica e Jurisprudência. Brasília: Universidade de Brasília, 1979, 

p. 71). A tópica, para Viehweg, é “uma técnica do pensamento problemático”, ou seja, técnica de pensamento 

que se orienta para o problema (VIEHWEG, Theodor. Tópica e Jurisprudência. Brasília: Universidade de 

Brasília, 1979, p. 33). O raciocínio problemático possui por ponto de partida uma série de “pontos de vista”, 

“premissas que sejam objetivamente adequadas e fecundas”, previamente fixadas, que caracterizam os topoi 

(1979, p. 36).Esses topoi podem ser universalmente aceitos ou característicos de um determinado ramo do saber 

(1979, p. 37).A função dos topoi é servir a uma discussão de problemas, ou seja, orientam discussões e operam 

como “fios condutores de pensamento” (1979, p. 38). Para Viehweg, entre os diversos topoi selecionados para a 

discussão do problema, “parece existir um nexo que não é possível reduzir a um puro nexo lógico”, mas que 

servem, contudo, para que a tópica seja caracterizada como “um procedimento de busca de premissas” (1979, p. 

39).Defende o autor alemão, assim, que a busca da solução passa pelo confronto dialético entre os topoi 

selecionados para a discussão do problema apresentado (1979, p.42). quanto ao pensamento de Luhmann diz ele 

que  há vários outros sistemas menores dentro do sistema social, como por exemplo o político, o econômico, o 

religioso, o educacional. O ambiente produz irritações no sistema. Quanto menor for o seu limiar de excitação, 

mais irritações/alterações serão produzidas nos sistemas em comunicação.Luhmann também traz ideias 

importantes, como encerramento operativo e acoplamento estrutural: a)Encerramento operativo: estabelece-se a 

diferença entre sistema e meio. Esta diferença é dada pelo próprio sistema. É ele quem diz o que está no sistema 

e o que está no ambiente que o circunda; b)Acoplamento estrutural: garante a simultaneidade de eventos entre o 

sistema e o meio, mesmo que não haja sincronismo. É o caso do acoplamento dos subsistemas direito e política, 

direito e economia. Análise social. O sistema social é o maior, conglobante de todos os demais, que formam um 

coletivo de sistemas comunicativos. A não comunicação entre os sistemas é impossível. Para Luhmann, é 

necessário ver o todo e não apenas a parte. Precisa-se enxergar as funções e não apenas os elementos, que pouco 

dizem individualmente. Seria como se analisássemos apenas a lei (output) ao invés de analisarmos todo o 

sistema conglobante que a gerou. Sua teoria tem implicações fortes na teoria da eficácia da norma 

jurídica.Assim, a complexidade do ambiente é extremamente maior do que um sistema. Basta observarmos o que 

vige no mundo dos fatos e o que é produzido legislativamente. Direito e política, direito e economia. Nestas 

considerações, surge a medula da teoria luhmaniana: a autopoiese, que é definida como a produção das 

operações sistêmicas na própria rede operacional.In Apontamentos de resumos sobre filósofos do neo 

constitucionalismo – quadro comparativo elaborado pelos alunos da Disciplina Direito Empresarial 

Constitucional  do Mestrado em Direito da UFS - 2015 – João Medrado Sampaio, Luiz Manoel Andrade, Thiago 

Moreira da Silva e Gustavo Caribé Checucci e Pedro Dias; 
5 “Ter-se-ia, assim o programa de computador propriamente dito (o conjunto de instruções para comandar a 

máquina) e uma série de dados e serviços complementares,compreendendo-se o todo na noção de software. Tal 

definição faz evidente a ligação do software com os meios usuais de transmissão de tecnologia:além das 

instruções de máquinas haveria as instruções dirigidas ao receptor humano,e o todo seria o software”. Barbosa, 

Denis Borges Noção constitucional e legal do que são “inventos industriais”. Patentes a que se reconhece tal 

atributo, em especial as patentes ditas “de software”. Disponível em Http://denisbarbosa.addr.com/softpat.pdf. 

Acesso em 18 jan 2016, p.45. 
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“[...] a ideia de constitucionalização do Direito está associada a um efeito 

expansivo das normas constitucionais, cujo conteúdo material axiológico se 

irradia , com força normativa, por todo ordenamento jurídico. (...) Os 

valores, os fins públicos e os comportamento contemplados nos princípios e 

regras da Constituição passam a condicionar a validade e o sentido de todas 

as normas do direito infraconstitucional.”6 

 

Dentro deste novo cenário, cabe ao intérprete estar sempre atento à hermenêutica, de 

modo que toda ela ocorra conforme a constituição. A interpretação constitucional também 

deve ser adequada ao paradigma do Estado Democrático de Direito, de modo que “requer-se 

do aplicador do Direito que tenha claro a complexidade de sua tarefa de intérprete de textos e 

equivalentes a texto, que jamais a veja como algo mecânico”.7 

A ordem da Constituição, logo, impõe seus princípios e regras através dos institutos 

constitucionais, para o Direito Empresarial e Tributário, searas do presente trabalho. 

A Constituição Federal de 1988, que segundo Simone Goyard Fabre fala que “[...] sob 

a Constituição, a catedral jurídica se organiza em sistema, este – o sistema jurídico – é a 

expressão de racionalidade lógico-formal. E, em sua eficiência prática, a ordem constitucional 

é portadora de normatividade”8 também contribuiu com aspectos relevantes para o setor 

empresarial, a empresa em vários setores. Nela são contemplados e apresentados diversos 

princípios, liberdades, garantias e prerrogativas da empresa. A CF de 88 nos apresenta um 

sistema constitucional empresarial, no qual estão presentes vários dispositivos que se remetem 

á empresa como também ao seu regime jurídico enfim, a empresa como pessoa jurídica titular 

de direitos no Brasil. A Carta, a exemplo, contempla estes dispositivos nos Direitos 

fundamentais da empresa como supedâneo do suporte constitucional da empresa.  O Direito 

de empresariar, a liberdade de empreender, a liberdade de explorar a empresa e a liberdade de 

concorrência formam os elementos caracterizadores do princípio da livre iniciativa, princípio 

basilar do sistema constitucional empresarial.  O princípio da livre iniciativa – seu surgimento 

deve-se à revolução francesa que fora responsável pela Declaração universal de direitos do 

homem- no entanto, esta liberdade empresarial limita-se diante de dispositivos constitucionais 

que relativizam a propriedade privada por outros princípios, tais como, a função social da 

empresa e a compatibilização com o trabalho. Vê-se um direcionamento, nestes princípios 

                                                 
6 BARROSO, Luis Roberto. Curso de Direito Constitucional, 4 ed. São Paulo:Saraiva, 2014, p.379 
7CARVALHO NETO. Menelick de. A hermenêutica constitucional sob o Paradigma do Estado Democrático de 

Direito. In: OLIVEIRA. Marcelo Cattoni de (coordenação) Jurisdição e Hermenêutica constitucional no Estado 

Democrático de Direito. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004. p.25-44, p.44.  
8 GOYARD – Fabre, Simone. Os fundamentos da ordem jurídica, 2ª ed. São Paulo: Editora Martins, 2007, p.112. 
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constitucionais, para uma visão social da atividade empresarial (harmonização entre capital, 

trabalho, matéria prima e tecnologia) em consonância à atuação imposta pelo Estado na tutela 

dos direitos sociais preconizados nos princípios da solidariedade, fraternidade e da melhor 

distribuição de riqueza. Não há portanto, uma liberdade de exercício  de atividade econômica 

absoluta.9 O direito de propriedade é um dos fundamentos doutrinários de economia de 

mercado e para tanto como regra geral este direito é absoluto, a exceção da relatividade se 

apresenta quando da utilização da propriedade que deve se voltar á função social da 

propriedade. O Estado intervém e harmoniza o caráter absoluto da mesma com os interesses 

da coletividade.    

Quanto à função social da empresa e os benefícios da atividade empresarial em relação 

à coletividade podemos concluir que esta função é delimitadora e restritiva ab initio, mas isto 

nada impede de analisar os benefícios decorrentes da atividade empresarial e seus efeitos na 

sociedade civil como uma coletividade. Aí reside, segundo André Ramos Tavares10 (p.92) o 

valor social da empresa, não sendo a função social como um dever constitucional imposto 

pelo Estado á sociedade. Diz ainda o autor ( p. 71) que para cumprir a função social da 

propriedade deverá existir o aproveitamento racional e adequado; proteção do meio ambiente 

e dos recursos naturais, observância das relações de emprego e que favoreça o bem estar do 

proprietário e de seus empregados. 

A função social e responsabilidade social da empresa em seus deveres constitucionais 

exercem, segundo André Ramos Tavares (p.94) função social positiva pois geram riquezas e 

promovem o desenvolvimento da economia. Mas não só o lucro deve ser a meta da empresa, 

pois limites lhe são impostos à liberdade econômica em contraponto aos interesses da 

coletividade. Tanto as prerrogativas, princípios e garantias da empresa são pressupostos 

basilares doutrinários empresariais para a valoração do papel social das empresas. E a 

Constituição de 1988 nos contempla com vários enfoques da vida da empresa. E, em seus 

vários artigos espalhados no texto constitucional, a empresa ali é contemplada em suas várias 

facetas jurídicas com o objetivo que a empresa tenha liberdade para empreender. Vários 

direitos fundamentais e princípios envolvem a atividade empresarial como a legalidade, 

segurança jurídica, direito á imagem, liberdade de expressão e de propaganda para difusão de 

marcas, garantia de cumprimento de contratos, informação, associação, reunião, livre 

                                                 
9 Pela leitura das outras constituições brasileiras, observa-se que a Carta de 1988, é a mais que aborda a questão 

econômica. 
10 TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional da Empresa. São Paulo: Editora Método, 2003, p. 92 
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inciativa, livre concorrência, defesa do consumidor, coibição ao abuso do poder econômico. O 

empresário deve utilizar todos os meios leais para conquistar a clientela. O CADE garante ao 

empresário a proteção contra qualquer proteção do livre jogo da oferta e da demanda; 

Liberdade de fixação de preços e serviços ofertados pelo mercado; Atualmente, a liberdade 

empresarial estará mitigada, contida, limitada pelas questões de cunho social. Ana Frazão diz 

“a função social da empresa é uma fórmula constitucional de condicionar o exercício da 

atividade empresarial com justiça social; a função social exorbita os demais princípios por ser 

princípio maior e mais amplo. A função social da empresa nada mais é do que a inserção da 

solidariedade no âmbito empresarial. ( ..) implica em padrões mínimos de distribuição de 

riqueza.”11 E, a função social também está intimamente ligada ao recolhimento de impostos 

justos. 

Estes são alguns dos artigos constitucionais que transitam pela Empresa: 

Art. 5º , XIII da CF de 1988. 

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas 

as qualificações profissionais que a lei estabelecer;    

Art. 5º, XV 

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo 

qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com 

seus bens.  

Art. 5º , XXIX 

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio 

temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à 

propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, 

tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 

econômico do País; 

Art. 7º, XI 

XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, 

excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em 

lei;            

Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a 

eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-

lhes o entendimento direto com os empregadores. 

Art. 146, III d 

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 

especialmente sobre: 

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas 

e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou 

simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições 

previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 

239.  Estas pequenas  e micro empresa precisam ter sede no Brasil. 

Art. 170, IX -  Este artigo disciplina a proteção pela cláusula constitucional 

do tratamento favorecido às micro empresas e empresa de pequeno porte ( 

distinção – valor do capital social) 

                                                 
11 FRAZÃO, Ana. Função social da empresa: repercussões sobre responsabilidade civil de controladores e 

administradores de S. A, Rio de janeiro: Renovar, 2013, p.90 
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2- PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ORDEM ECONÔMICA E TRIBUTÁRIOS 

– COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA 

  

A Constituição de 1988, eminentemente principiológica, adequa toda a legislação 

nacional às prescrições advindas destes princípios constitucionais. O Estado como provedor 

de garantias é também detentor de premissas normativas. Essa identificação é fundamental 

quando se refere a tributos, sendo o caráter fraterno e solidário o único meio de subsistência 

estatal.  É sabido que a empresa é extremamente relevante para a comunidade, pois gera 

tributos, cria empregos, direta e indiretamente ligados a todos da comunidade, portanto é de 

vital econômico-social que a empresa sobreviva a fim de que ela cumpra sua função social, de 

zelar pelos previstos na Constituição, zelar pelo princípio da livre iniciativa pela livre 

concorrência ( complementar à livre iniciativa). 

Artigos Constitucionais dedicados à Ordem Econômica com nuances capitalistas e 

também com nuances socialistas, respeita-se a propriedade com os limites de sua função 

social: 

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 

os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas 

sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. 

Art. 173 da CF   

A exploração direita econômica pelo Estado só será permitida quando 

necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 

coletivo .             

Art. 173, 4º; 

Da concorrência: igualdade de tratamento e liberdade – ausência de 

monopólio  ( coletivista-estatalista) valor meio e não valor fim.    

Art. 179 – Como no artigo antecedente  dispõe a Carta magna do tratamento 

jurídico  diferenciado;  

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim 

definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las 

pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, 

previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio 

de lei. 

Art. 195, I 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma 

direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 

orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e 

das seguintes contribuições sociais: 

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da 

lei, incidentes sobre 

art. 218, 4º 
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Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a 

pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. 

§ 4º - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, 

criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus 

recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem 

ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos 

resultantes da produtividade de seu trabalho. 

 

Caso venha a ocorrer descompasso entre o contribuinte e o Estado, ocorrerá a rejeição 

a estas normas, dificultando o processo de arrecadação de recursos para o erário, como o caso 

objeto deste trabalho. A fraternidade é requisito constitucional e um dos valores básicos do 

Direito. Fraternos são os contribuintes e os beneficiários das prestações estatais, em conjunto. 

Neste contexto, no que diz respeito à repartição das competências tributárias, a Constituição 

Federal de 1988 estabelece um sistema rígido e analítico, enumerando exaustivamente as 

pessoas e situações sobre as quais podem ser criados tributos. A Constituição é responsável, 

ao mesmo tempo, por autorizar que o Estado ingresse na esfera patrimonial do contribuinte, 

retirando uma parcela deste patrimônio, bem como impondo limites a esta atuação a fim de 

oferecer segurança jurídica àquele que irá sofrer a incidência tributária. É exatamente desta 

forma que está estruturado o Sistema Tributário Nacional, com a outorga aos entes políticos 

da competência para a instituição de tributos previamente “desenhados” no texto 

constitucional e a previsão de “competências negativas” consubstanciadas nos Princípios 

Constitucionais Tributários e nas Imunidades Tributárias. O atual fenômeno de 

constitucionalização do direito, com a impregnação de regras e princípios limitadores do 

poder de tributar exige, portanto, uma releitura dos institutos e estruturas do Direito Tributário 

pela ótica constitucional e também faz pensar em imposto justo e em alíquotas diferenciadas 

para o mesmo objeto, porém para sociedades com natureza jurídica distinta. 

3 - COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA: O PODER DE TRIBUTAR  

A competência tributária, assim entendida como a aptidão para criar tributos12 é 

definida diretamente pela Constituição, transferindo-se parcelas do poder fiscal para os entes 

da Federação (União, Estados, Municípios e Distrito Federal). Entretanto, como cediço, esse 

poder de tributar não é livre, devendo os entes legitimados para a instituição e cobrança de 

tributos e respeitar os limites e as balizas impostas no próprio texto constitucional. Nas 

preciosas lições de Roque Carrazza, “entre nós, a força tributante estatal não atua livremente, 

mas dentro dos limites do direito positivo”13  

                                                 
12 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 11 
13 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 
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A competência tributária subordina-se, portanto, às normas constitucionais 

instituidores de princípios e garantias fundamentais do contribuinte que, como cediço, são 

hierarquicamente superiores às normas legais que preveem as obrigações tributárias. 

 

Conforme visto anteriormente, a Constituição consiste na base de todo o nosso Direito, 

notadamente do Direito Tributário. No Brasil, por uma série de peculiaridades, as normas 

tributárias são o corolário dos princípios fundamentais consagrados na Carta Magna. A 

respeito do tema, assim se posiciona Humberto Ávila   

 

“[...] o Sistema Tributário Nacional, que regula pormenorizadamente a 

matéria tributária, mantém relação com a Constituição toda, em especial com 

os princípios formais e materiais fundamentais – independentemente de 

estarem expressa ou implicitamente previstos – e com os direitos 

fundamentais, sobretudo com as garantias de propriedade e de liberdade; os 

‘princípios sistematicamente fundamentais, (systemtragenden Prinzipien), 

que mantêm vinculação com o poder de tributar e atribuem significado 

normativo a outros princípios, são o princípio republicano, o princípio 

federativo, o princípio da segurança jurídica e o princípio da igualdade.”14 

 

 A Constituição Federal de 1988 demarca positivamente e negativamente a 

competência tributária. A competência tributária “positiva” está representadas nos preceitos 

que colaboram no desenho da definição do tributo, ou seja, normas que delimitam e atribuem 

aos entes da Federação o poder de tributar que no caso , o Software é da competência do 

Município cobrar este imposto conforme  o art. 30 da CF. 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

 

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar 

suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar 

balancetes nos prazos fixados em lei; 

 

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; 

 

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte 

coletivo, que tem caráter essencial; 

 

                                                                                                                                                         
2015, p. 168. 
14 ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 31. 
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VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

programas de educação infantil e de ensino fundamental; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

 

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

serviços de atendimento à saúde da população; 

 

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 

urbano; 

 

IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a 

legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 

 

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

 

I - propriedade predial e territorial urbana; 

 

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens 

imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, 

exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; 

 

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, 

definidos em lei complementar. 

 

Logo cabe ao Município instituir o imposto sobre serviços de software. 

 

5.1  ISSQN – Imposto sobre serviços (municipal)  

 

 Cabe aos municípios instituir o ISSQN (imposto de competência municipal), com 

supedâneo no Art. 156, III da CF e também cabe à legislação complementar fixar alíquotas, 

regular formas de isenções, incentivos e etc. (art. 156 parágrafo 3º da CF) cobrado sobre o 

valor da prestação de serviços a uma alíquota que varia de 2 a 5%. É recolhido com base em 

serviços previamente designados (discutiu-se se essa lista era taxativa ou exemplificativa. 

Atualmente, ficou pacificado que ela é taxativa). A Constituição retirou da taxação do ISS 

alguns serviços: telecomunicações e transportes interestaduais e intermunicipais, que 

passaram a recolher o ICMS pelos estados (fator gerador: a efetiva prestação de serviços, 

excluindo-se o simples contratar).  A disciplina deste imposto está contida, inserida na 

Constituição de 1988 no, art. 156, Decreto-Lei 406/68, Lei Complementar n. 56/87, Lei 

Complementar 100/99 e Emenda Constitucional n. 37/2002e por fim a LC 116/200315.A 

                                                 
15 “ Novo tratamento tributário por  José Antonio Patrocínio, ISS, FISCOSOFT, 2015. 

1- Programas de computador ( software) – Incidência exclusiva do ISS – Toda circulação econômica de 

programas de computador por meio de contrato de contrato de licença ou cessão de direitos de uso passa a ser 

tributada pelo ISS. Estão sujeitos à incidência exclusiva do imposto municipal: a) os programas elaborados ou 

desenvolvidos sob encomenda; b) os chamados programas – produto ou software de prateleira. 
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tecnologia , a evolução do segmento econômico de prestação de serviços  e outras novas 

atividades empresariais/econômicas surgiram sem que contudo fossem contempladas por lei 

tributária.  

Quando se discorre sobre liberdade fiscal, se remonta a matriz e conceito da palavra 

liberdade. Escolhe-se e abdica-se de outro fator. E, sob este aspecto, segundo Roberto Lima 

Nogueira, “a liberdade está vinculada a três possibilidades de escolhas: escolha da melhor 

causa (fim negocial), da melhor forma e do melhor tipo contratual ou societário, quando estes 

não sejam definidos em lei.”16 

Sob um ponto de vista paradoxal o cidadão tem o direito fundamental de ver serem 

respeitadas e ou cumpridas as suas escolhas fiscais17 ao mesmo tempo, que tem o dever 

fundamental de pagar impostos segundo a sua capacidade contributiva.18 È pois, um ditame 

legal constitucional que as autoridades fazendárias  Têm a incumbência e missão de fixar e 

arrecadar tributos. No entanto sob o ponto de vista ético, segundo Klaus Tipke, “Os agentes 

fiscais não têm – como quaisquer maios sempre – de arrecadar  tanto mais tributos quanto 

possível... A maximização de melhores resultados fiscais não pode ser nem o estímulo nem a 

medida do rendimento do funcionário da Fazenda.”19   

 

“Os conhecedores do Direito Tributário constatam unanimemente que 

predominam nessa matéria o crescimento desordenado e a arbitrariedade, a 

hipertrofia normativa, a mudança frenética sem sentido concebido, ocupação 

disparatada com finalidades estranhas ao Direito Tributário. As numerosas 

normas especiais sobrecarregam as normas gerais. O pensamento sistemático 

se torna oculto através de um conglomerado de tipos excepcionais”20 

 

A ideia do planejamento estratégico tributário se lastreia na liberdade em um Estado 

Democrático de Direito, pois, apesar de utilização de atributo de soberano, os ditames estatais 

não devem se basear e terem suas justificativas em arbitrariedades. 

                                                                                                                                                         
Tratamento tributário anterior 

1- Programas de computador ( software) – Incidência do ISS e do ICMS – a tributação dos serviços de 

informática estava restrita aos conceitos de programação e processamento de dados que constavam nos seguintes 

itens:(Planejamento, coordenação, programação técnica, financeira ou administrativa; análises, inclusive de 

sistemas, exames, pesquisas e informações, coleta e processamento de dados de qualquer natureza.”  

 

 
16 NOQUEIRA, Roberto Wagner Lima. Perspectiva ético-jurídica do planejamento tributário. Jus Navigandi, 

Teresina, ano 09, n 419, 30 ago 2004. Disponível em Acesso em 11 ago 2015. 
17 Ética fiscal pública 
18 Ética fiscal privada 
19 TIPKE, Klaus. Moral tributária do Estado e dos Contribuintes, Tradução Luiz Dória Furquim, Porto Alegre: 

Sergio Antonio Fabris  editor, 2012,  p. 71 
20 J. Isensee apud  TIPKE, Klaus.  p. 75 
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“Mais c’est là une réponse qui est muette sur une question essentielle : quels 

sont au juste les devoirs de l’État au nom desquels il exige le paiement de 

l’impôt ? Ou pour être plus précis encore, quels sont les devoirs qui 

légitimisent les levées d’impôts effectuées par l’État ?”21 

 

A filosofia do direito do imposto é mais necessária do que nunca, se discutir. È vital 

para a compreensão de sua necessidade de se cobrar, de se recolher. Com base nas distinções 

fiscais tradicionais entre diferentes tipos de amostras, deve-se tentar pensar da justiça fiscal 

substancial no contexto de renovação plena  da soberania do Estado. Justiça fiscal com 

finalidades sociais, é o grande ausente da maioria dos debates  relativos à natureza jurídica de 

pagar impostos. No entanto, a justiça de fins não significa fins de garantia de justiça social. 

Sob este viés filosófico, como justificar a existência do dever de pagar tributos. 

Por que pagar impostos? Por causa da soberania do Estado? Em seguida, deverá dizer 

por que o Estado tem o direito de cobrar o imposto, em outras palavras, Temos de dar uma 

base para a soberania. É para gerir e promover o bem comum? Neste caso, temos de aceitar a 

existência de um sujeito coletivo; hipótese rejeitada aqueles que insistem em a má distribuição 

do imposto. O Estado, contudo, não é um contrato. E se os interesses especiais devem ser 

promovidos pelo Estado, este tem obrigações para os contribuintes; Em primeiro lugar, ele 

deve realmente permitir a realização de a liberdade do todo.  As funções do Estado devem ser 

apreciadas à luz de suas qualidades e não de suas quantidades. 

 

“C’est pourtant la résistance de la fiscalité à la mise en ordre qui 

constitue, au fond, la meilleure invitation à la réflexion. Sans cesse, on 

s’indigne, on regimbe contre un système fiscal dont les méandres 

portent le droit vers les rives honnies de l’injustice. “22 (…)“La 

philosophie, comme on sait, est mise et remise en question. Elle est 

mise en forme et mise en réforme… un tabou du droit fiscal 3 ! Elle 

est donc l’aiguillon du fiscaliste curieux. Mais la philosophie, en 

l’occurrence, doit s’épanouir sur un terreau que lui livre l’observation 

du droit. Car une interrogation philosophique sur l’impôt, entendu 

dans son sens juridique, n’a pas de sens. C’est en élargissant le champ 

de la réflexion que la philosophie peut nous conduire à réfléchir à 

nouveaux frais sur l’impôt, en particulier sur la question de la justice 

fiscale.”23 (…)“On l’a dit, l’impôt n’est pas, n’est plus un objet 

pertinent d’étude philosophique si l’impôt est entendu dans son sens 

                                                 
21 D'AGOSTINO, Francesco. Réflexions sur la justice de l'impôt . http://www.philosophie-

droit.asso.fr/APDpourweb/3.pdf. Acesso em 11 jan 2016, p. 281. 
22 GUTMANN , Daniel . Du droit à la philosophie de l’impôt,  http://www.philosophie-

droit.asso.fr/APDpourweb/113.pdf  Acesso em 11 jan 2016, p. 08. 
23 Ibem ,idem. P.09 
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juridique. En réalité, l’impôt n’est aujourd’hui qu’une ressource de la 

collectivité parmi d’autres, et pour le contribuable, qu’une 

contribution parmi d’autres.”24 

 

E, para se falar em planejamento tributário, sendo tributos definidos por lei escrita e 

estrita face ao princípio constitucional da estrita legalidade, cabe á Administração Pública 

(sujeito ativo) tão somente a aplicar a legislação vigente que decorre de obrigação tributária 

que o cidadão contribuinte (sujeito passivo), quer seja pessoa física ou jurídica, paga tributos 

para contribuir com a arrecadação financeira do Estado. Tax simplification not Tax chaos.  

Os legisladores tendo em vista o curto período legislativo não se esmeram como 

deveriam em elaborar projetos de lei com bastante discussão acurada, no entanto predominam 

leis com inumeráveis defeitos técnicos legislativos. 

“Quelques observations, en guise de préliminaires. Tout d’abord, la 

qualité d’un impôt ne s’épuise pas dans sa justice. Pour qu’un impôt 

donne toutes satisfactions, encore fautil que son rendement soit bon, 

qu’il ait éventuellement un impact positif sur le comportement des 

agents économiques, que son incidence soit limitée, qu’il soit aisé à 

prélever, qu’il ne soulève pas la vindicte populaire etc.. On peut même 

se demander, à la suite de Vladimir Poutine, si la justice n’est pas - 

parfois - une qualité accessoire de l’impôt 8… Pourtant, à peine la 

question de la justice abordée, on devient d’une rigueur extrême. 

Évaluer la justice de l’impôt, ce n’est pas évaluer la justice d’une règle 

de droit ordinaire. Pas question, par exemple, de légitimer 

philosophiquement un impôt sur le simple constat qu’une procédure 

démocratique a été respectée. La justice procédurale n’a pas de place 

en matière de philosophie de l’impôt, car l’esprit est comme aimanté 

par la justice substantielle .”25 

 

A jurisprudência alemã (BVerf Ge 13, 181, 202f; 81,108,117;) conclama que na 

configuração  de preceitos tributário deve o legislador ser autorizado a deixar-se guiar por 

motivos político-financeiros, macroeconômicos e político-sociais. 

Todo cidadão pode se planejar para não pagar tanto imposto, pagar menos tributos.  E, 

poderá ele atingir esta meta com o Planejamento tributário / cláusula contratual/ 

responsabilidade tributária convencionada entre as partes. Indaga-se?  Pode ser esta a atitude 

tributária a se adotada pela Sociedade uni profissional  para escapar da tributação de PI, pelo 

Município?  

 

                                                 
24 Ibem, idem, 09 
25 Gutmann, Daniel, op.cit, 09 
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“En effet, l’impôt a, par essence, vocation première à fournir des 

moyens financiers à la collectivité. L’efficience est donc le premier 

objectif du droit fiscal, elle en est son fondement même. Pour assurer 

sa pérennité, tout système fiscal doit ainsi présenter, pour parler avec 

les partisans de la théorie autopoïétique, une importante « ouverture 

cognitive », rendant difficile l’appréhension de sa rationalité et de sa 

conformité aux caractéristiques du droit moderne. Pourtant, cet 

objectif n’emporte pas l’abandon des préceptes de la modernité, telle 

que l’entend la doctrine philosophique. En d’autres termes, le droit 

fiscal serait nécessairement un droit a-moderne, dans lequel la 

rationalité serait toujours à repenser, sans pour autant que l’on renonce 

aux vertus individualistes et rationalistes de la pensée moderne. “26 

 

Porque o tratamento tributário para sociedades uni profissional é diferenciado, o ISS é 

pago por pessoa e não por faturamento da empresa. Pode então o Município querer tributar 

sobre o faturamento, esquivando-se da lei complementar n 166?  

Aconselha-se que os novos contratos ou aditivos prevejam a responsabilidade 

tributária convencionada pelas partes, bem como a descrição em separado do 

percentual/valores devidos sobre a prestação de serviço e o fornecimento de know how, a 

licença de patentes e demais relações, a fim de que a tributação incidente em cada elemento 

do contrato tenha melhor visualização com vistas a um melhor planejamento tributário.  O 

planejamento tributário seria uma medida administrativa e econômica para se evitar a 

cobrança do ISS pelo faturamento? Quais as hipóteses?  

Como evitar que este planejamento seja considerado evasão fiscal? E pode o 

município cobrar com base no faturamento.? 

“l’impôt, c’est une carte blanche donnée à l’État, ce qui évite de se 

demander, sous l’angle philosophique ou économique, si le 

contribuable retire de sa participation un bénéfice identifiable et 

évaluable. Une telle conception de l’impôt suppose, soit une confiance 

aveugle dans les orientations de la politique fiscale décidées par le 

Gouvernement – on sait la place du Parlement dans ces affaires –, soit 

un civisme fiscal se suffisant de l’idée que l’impôt permet au lien 

social de s’incarner.”27 

 

Mas, ao mesmo tempo, que o imposto é uma carta branca concedida ao Estado, este 

não pode deixar de ser transparente em suas relações fiscais com os contribuintes. 

 

                                                 
26 PELLETIER Marc, Existe-t-il une approche post-moderne de la fiscalité? L’exemple de la CSG. 

http://www.philosophie-droit.asso.fr/APDpourweb/185.pdf. Acesso em 14 jan 2016, p. 20 
27 Gutmann, Ibem idem, p.10 
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“Le droit fiscal n’échappe pas, dans cette mesure, à l’évolution 

générale du droit contemporain : celui-ci, délaissant les beautés de 

l’abstraction, se veut plus concret, plus réaliste, plus individualisé. Le 

lien entre l’État et le citoyen n’est plus un lien abstrait, mais un lien 

«humain»: l’administration fiscale ne tente-t-elle pas, d’ailleurs, 

d’améliorer ses relations « humaines » avec les contribuables 15 ? Le 

problème est qu’en droit, la sensibilité de la norme à la diversité des 

faits suscite une difficulté particulière : le respect du principe 

d’égalité. “28 

 

A fim de que o Planejamento tributário se operacionalize, Borges29 nos fala de fases 

para sua implementação: a) pesquisa do fato objeto do Planejamento tributário; b)articulação 

das questões fiscais oriundas do Fato pesquisado; c) estudos dos aspectos jurídico-fiscais 

relacionados com as questões decorrentes do fato pesquisado; d) formalização do 

planejamento elaborado num expediente funcional; 

 

“Aconselha-se que os novos contratos ou aditivos prevejam a 

responsabilidade tributária convencionada entre as partes, bem como a 

descrição em separado de percentual, valores devidos sobre a prestação de 

serviços e o fornecimento de know how, a licença de patentes e demais 

relações, a fim de que a tributação incidente em cada elemento do contrato 

de franquia seja de melhor visualização, com vistas a um melhor 

planejamento.”30 

  

“Os contratos de prestação de serviço de assistência técnica e científica 

estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e 

programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução 

ou prestação de serviços especializados. São passíveis de registro no INPI os 

serviços relacionados  a atividade fim da empresa, assim como os serviços 

prestados em equipamentos  e ou máquinas  no exterior, quando 

acompanhados por técnico brasileiro e ou gerarem qualquer tipo  de 

documento , como por exemplo, relatório. O objeto da contratação deverá 

ser detalhado com clareza definindo os serviços que serão executados. 

Nesses contratos será exigida a explicitação do custo em função do número 

de homens hora ou dia detalhado por tipo de técnico e o valor total da 

prestação de serviço ainda que estimado.”31 

 

A empresa de prestação de serviços intelectuais deve pagar ISS mesmo sendo uma 

sociedade unipessoal que tem um regime de tributação e não sobre o faturamento da empresa?                     

                                                 
28 Ibem, idem p.11 
29 BORGES, Humberto Bonavides. Gerencia de Impostos: IPI, ICMS e ISS. 2 ed. São Paulo: Atlas, 1998. 
30 VIEIRA, Mallina Mamede. ISS, Franchising e Planejamento tributário – Migalhas de Peso. Acesso em: 13 set. 

2014. 
31 BOFF, Salate Oro. Tributação sobre propriedade intelectual, âmbito jurídico. Acesso em: 13 set.2014. 
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6. Segurança Jurídica e a tributação nas sociedades uni profissionais de empresas de 

software. 

Com a lei complementar 116/03, o legislador inclui estes novos serviços que não eram 

anteriormente tributados, ao ampliar o campo de incidência do imposto, sem,  contudo, em 

alguns deles terem se analisado outras legislações  que entram em choque , quando vai 

precisar do intérprete hermenêutico para solucionar as novas tributações. 

O Estado de São Paulo, sempre precursor e inovador, trata da tributação de software, 

ao alterar a base de cálculo ao levar em consideração o suporte físico.  

“Com a revogação desta regra, a base de cálculo do ICMS incidente sobre 

operações com software no Estado de São Paulo passará a ser o valor total 

da operação, acrescido de quaisquer outros valores cobrado pelo remetente 

do destinatário, conforme determina a regra geral prevista no artigo 24 da 

Lei nº 6.374/89, que instituiu o Estado de São Paulo. Desta forma, na 

comercialização de software contido em suporte físico, comporão a base de 

cálculo do ICMS o valor do software, bem como o valor do suporte físico. Já 

na hipótese de software comercializado via download, será o valor do 

software a base de cálculo do imposto. Sobre a base de cálculo seria aplicada 

a alíquota geral de 18%.”32 

 

Porém para download, não deverá entrar em vigência, pois deverão ocorrer alterações 

com a lei do ICMS e também para não haver sobreposição de leis quanto a sociedade de 

profissionais que trabalham com tecnologia, com software pois, esta com a nova lei tributária 

passou a ser objeto de mercadoria, fato que a lei do Software não a define deste modo. Há de 

esclarecer que software pode se apresentar por meio de suporte físico ou não. Logo, poderia 

ser considerado mercadoria para se cobrar ICMS e não ISS? Pois sobre hipótese de incidência 

de ICMS esta é composta de elementos que são operação, circulação e mercadoria. E, para ir 

mais aprofundado, e quando em uma sociedade de profissionais ( uniprofissionais) que 

trabalham com tecnologia, como ficaria então a tributação, seria esta por cada profissional 

habilitado? A LC116/0333 revogou tão somente os artigos 8, 10, 11 e 12 do DL 406/68, o tão 

comentado artigo 9º que trata do trabalho pessoal ao mesmo tempo em que define que as 

sociedades profissionais ( uniprofissionais) de profissão regulamentada recolham o imposto 

de acordo com cada profissional habilitado. Mesmo que tenham sido revogados os Decretos 

lei 834/68 e Lei complementar 56/87, ao acrescerem o parágrafo 3º que trata da tributação das 

                                                 
32 OLIVEIRA, Júlio de  Tributação do Software pelo ICMS (Mercadoria, Serviço ou Cessão de direitos, 

http://jota.info/tributacao-do-software-pelo-icms-mercadoria-servico-ou-cessao-de-

direitos#.Vnkt70eDkZg.facebook Acesso em 02 jan 2016. 
33 Pretendeu esta lei harmonizar e esclarecer o local do estabelecimento prestador ou local do domicílio do 

prestador. Ainda não pacificou os conflitos tributários oriundos de sua vigência e aplicação. 

http://jota.info/tributacao-do-software-pelo-icms-mercadoria-servico-ou-cessao-de-direitos#.Vnkt70eDkZg.facebook
http://jota.info/tributacao-do-software-pelo-icms-mercadoria-servico-ou-cessao-de-direitos#.Vnkt70eDkZg.facebook
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sociedade de profissionais34, no entanto o art. 9º não foi revogada e por ser lei específica e não 

genérica, fica vigente a tributação em relação a cada profissional habilitado. Polêmicas.  

Logo, haveria algum vício de inconstitucionalidade da lei complementar 116/2003? 

“Apesar do monopólio da reprovação do Tribunal Constitucional Federal 

pode a Administração Financeira mediante objeção de direito da função 

pública chamar a atenção sobre a inconstitucionalidade no âmbito interno da 

Administração e por derradeiro insistir que o Governo Federal tome a 

iniciativa para mudar a lei ou introduza um procedimento de controle de 

normas.”35 
E, como ficaria a tributação de software por suporte físico e sua comercialização por 

licença, também seria eivada de inconstitucionalidade? 

Citando Jurisprudência, Júlio de Oliveira nos mostra a posição antagônica dos 

tribunais, pela inclinação de tributação de softwares em suporte físico e por download. 

 

“Ao se manifestar nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 176.626/SP e 

RE nº 199.464/SP o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento 

de que os softwares de prateleira, por serem produzidos e comercializados 

em larga escala, apresentariam a natureza de uma mercadoria. Nestes casos, 

a produção em massa para comercialização e a revenda de exemplares 

do corpus mechanicum da obra intelectual que nele se materializa não 

caracterizam licenciamento ou cessão de direitos de uso da obra, mas 

genuínas operações de circulação de mercadorias, sujeitas ao ICMS. 

Em outra oportunidade, quando do julgamento da Medida Cautelar em Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 1.945/MT, o STF pronunciou-se 

sobre os dispositivos da lei estadual mato-grossense n.º 7.098/98 (art. 2º, 

inciso VI, e art. 6º, § 6º) que estendiam a cobrança do ICMS sobre softwares 

sem suporte físico, ou seja, no caso de download dos programas. Nesta 

ocasião, o Tribunal entendeu, por maioria de votos, ser possível a incidência 

de ICMS sobre softwares transferidos eletronicamente, pela via do 

download, sob o fundamento de que a inexistência de bem corpóreo ou 

mercadoria em sentido estrito seria irrelevante para a incidência do 

tributo.”36 
 

A pergunta que se faz é se um político pode mostrar-se preocupado quanto ao futuro 

econômico do Brasil, sem contudo ele não pode por isso querer modificar situações 

patrimoniais existentes.”37 

 “A questão que fica é até que ponto o Direito Tributário estaria apto a 

absorver sem modificações profundas este novo cenário de trocas 

econômicas trazidos com o desenvolvimento vertiginoso da tecnologia.”38  

                                                 
34 Estas sociedades passariam a ser tributadas tendo como parâmetro  o preço do serviço  
35 R. SEER apud Klaus Tipke,  Moral tributária do Estado e dos Contribuintes, Tradução Luiz Dória Furquim, 

Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris  editor, 2012,  p. 71 
36 OLIVEIRA, Júlio de http://jota.info/tributacao-do-software-pelo-icms-mercadoria-servico-ou-cessao-de-

direitos#.Vnkt70eDkZg.facebook, Acesso em 02 jan 2016. 
37 TIPKE, Klaus. Moral tributária do Estado e dos Contribuintes, Tradução Luiz Dória Furquim, Porto Alegre: 

Sergio Antonio Fabris  editor, 2012,  p. 72 

http://jota.info/tributacao-do-software-pelo-icms-mercadoria-servico-ou-cessao-de-direitos#.Vnkt70eDkZg.facebook
http://jota.info/tributacao-do-software-pelo-icms-mercadoria-servico-ou-cessao-de-direitos#.Vnkt70eDkZg.facebook
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Como então as empresas sem ainda terem uma decisão final pelo Judiciário podem se 

proteger, diante de indefinições jurídicas. Podem elas se valer de cláusulas contratuais e 

planejamento estratégico, valerem-se de uma excelente gestão tributária para não pagarem 

dois impostos sobre uma mesma temática. ISS ou ICMS e com competências diferentes? 

Ilícito tributário, ou seja, a bi- tributação. E vamos mais ainda, ISSQN ou o imposto das 

Sociedades Unipessoais? 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sobreposição de tributos, ISS e a alíquota da sociedade uniprofssional? 

 

“Com a proliferação das leis e a regulamentações jurídicas, ocorre sempre a 

incompatibilidade de diretrizes administrativas, sempre sem técnica jurídica 

(...) torna impossível se verificar a obrigatoriedade e a efetividade que 

vinculam com natureza de ordem jurídica. A proliferação de normas dilui o 

efeito normativo do direito e atenua-lhe a força obrigatória.”39  

    

 Que seja aplicado um Imposto e que este seja Justo, ideal!! 
 

“ Justiça como racionalidade jurídica envolve adequação social do direito. 

(...) a formação de constituições estatais como instituições da racionalidade 

transversal depende amplos pressupostos sociais. Não há espaço para 

constituições de transição sem que exista um contexto social da 

diferenciação nacional e de inclusão social abrangente. ( ...) Embora as 

constituições estatais modernas já tenha surgido com mecanismos estruturais 

da racionalidade transversal entre direito e política, somente se tornou 

significativa em decorrência de novos problemas com a atual ordem 

internacional e as emergentes ordens supranacionais e transnacionais.”40 

 

Até que ponto poderemos estar sujeitos á vontade mundial? Seria esta a melhor lei 

para a aplicação do imposto sobre software a nível internacional? 

“La justice fiscale entrerait alors sans difficulté dans le cadre de la justice 

distributive. L’État, dirait-on, doit gérer et promouvoir le bien commun. Il 

lui appartient de développer tous les pouvoirs souverains qui lui permettent 

d’atteindre cette fin. Il a donc non seulement le droit de recouvrer les impôts 

pour les dépenses nécessaires à son fonctionnement, mais aussi celui de le 

faire pour redistribuer efficacement la richesse nationale entre les citoyens 

de façon à maximiser l’harmonie sociale entre les plus riches et les moins 

aisés.”41 

                                                                                                                                                         
38 OLIVEIRA, Júlio de Op. Cir. P.1 
39 GOYARD – FABRE, Simone, op. Cit. P. 
40 NEVES, Marcelo, op. Cit. P.77/83 
41 D'AGOSTINO, Francesco. Réflexions sur la justice de l'impôt . http://www.philosophie-

droit.asso.fr/APDpourweb/3.pdf. Acesso em 11 jan 2016, p. 283 
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Estamos caminhando para um direito mundial sem Estado? Quando em sede de 

negócios transnacionais como o download de programas de software é igual em todo o 

mundo? 

 

“Au niveau international, la construction d’un espace unitaire de justice 

fiscale est infiniment plus délicate. On peine en effet à imaginer ce que 

pourrait être une citoyenneté fiscale à un échelon différent de celui de la 

Nation 26. On sait au demeurant les difficultés rencontrées par cette 

coordination purement négative qu’est le souci d’empêcher la concurrence 

déloyale. De surcroît, il est clair qu’une justice fiscale internationale ne peut 

être conceptualisée si l’on se contente d’analyser les relations internationales 

en termes de marché. Quant aux quelques tentatives de penser 

philosophiquement les conditions d’une justice dans la communauté 

internationale, elles sont souvent fragiles, ainsi qu’en témoigne l’effort de 

Rawls en ce sens 27. Pourtant, que de questions : faut-il redistribuer la 

richesse au niveau mondial ? Sur le fondement de quels textes, de quels 

principes, de quels critères ? Avec quelles techniques fiscales ? Tout reste à 

faire. Dans un espace sans juges, sans législateur, il y a place pour les 

philosophes.”42 

 

 

O Estado como o Juiz da legalidade das normas está se extinguindo? A ideia do 

sistema jurídico calcado meramente na Constituição se flexibiliza ao vai e vem das relações 

sociais. A intervenção dos fenômenos sociais, políticos, econômicos e históricos estão a 

modificar o caráter de toda normatividade jurídica. 

 

“ Le prisme est fragile, sans doute : par exemple, l’impôt limite la liberté 

(c’est le sacrifice) pour augmenter la liberté (c’est un pari philosophique). 

Les moyens de l’impôt entretiennent donc une relation complexe avec ses 

fins. La complexité, cependant, n’empêche pas de distinguer. La justice des 

fins, si évidente, est la grande absente de la plupart des débats sur l’impôt. 

Pourtant, la justice des moyens ne garantit en aucun cas la justice des fins. 

Supposons, par exemple, qu’un prélèvement obligatoire progressif permette 

d’obérer .”43 

 

“D’une manière générale, et quels que soient les différents projets sur ce 

sujet, l’impôt idéal c’est l’impôt unique, qui a pour qualités d’être juste et 

équitable (car payé par tous, difficilement fraudable, avec une incidence 

visible), simple, rentable et d’une gestion peu coûteuse (moins de formalités, 

une administration simple, une seule matière imposable). “44 

 

                                                 
42 Gutmann, Daniel, op. Cit,.13 
43 Gutmann., Daniel, Op. Cit, p.10 
44 BOUVIER Michel  La question de l’impôt idéal . http://www.philosophie-droit.asso.fr/APDpourweb/32.pdf 

Acesso em 14 jan 2016. P. 16 

 



CARLA EUGENIA CALDAS BARROS  

67 

 

PIDCC, Aracaju, Ano V, Volume 10 nº 03, p.048 a 070 Out/2016 | www.pidcc.com.br 

“Une réflexion de fond sur la légitimité de l’impôt, et par conséquent sur la 

légitimité du pouvoir fiscal dans la société contemporaine, apparaît d’autant 

plus urgente que les transformations du système économique et financier 

international, comme l’apparition de nouvelles technologies, peuvent à terme 

remettre en cause et bouleverser de facto les systèmes fiscaux existants. En 

effet, la mondialisation des échanges, les délocalisations-relocalisations des 

entreprises et des hommes, la monnaie électronique, l’espace restreint que 

forme désormais la planète ainsi que l’instabilité croissante des circuits 

économiques et financiers qui en résulte, risquent de rendre la matière 

imposable de plus en plus difficilement appréhendable et contrôlable. Ce 

mouvement d’ensemble associé au développement fulgurant d’un monde 

virtuel ou bien réel de communication planétaire doit conduire à repenser 

radicalement le pouvoir fiscal à peine de lui voir perdre ce qu’il lui reste de 

légitimité et peut-être de devoir constater l’inutilité et même l’aspect quelque 

peu dérisoire de tout projet d’impôt idéal.”45 

 

Somos da opinião que deverá prevalecer a incidência do imposto da menor 

alíquota para a cobrança de imposto de Software no licenciamento como 

mercadoria  e que além de tudo ele seja justo, ideal para os contribuintes que 

recolhem e que ele seja redistributivo, aplicado para o bem comum. 
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RESUMO: 
Enquanto no ordenamento jurídico brasileiro, no tocante à tributação de programas de 
computador, se discute ainda qual a competência do Ente federativo que deverá cobrar o 
tributo, ou seja, ICMS ou ISS (discussão jurídica se software é mercadoria ou não), com o 
fenômeno da globalização da economia, a discussão é outra, apesar desta perpassar em 
aspectos jurídicos e econômicos doutrinários idênticos. Trata o trabalho em analisar o 
software nos aspectos tributários e de propriedade intelectual, em âmbito internacional. 
Esses aspectos perpassam em Tratados, em convênios, em acordos comerciais, contratos 
internacionais, tais como, a Convenção de Viena-CVT, que fora recepcionada em nosso 
ordenamento jurídico, por meio do Decreto 7030/2009 e outros. Tratar-se-á também da 
interpretação que será dada aos termos dos Tratados, conforme preceituam os artigos 31 e 
32, apoiados em outros documentos, anexo, na referida Convenção além do art.146 da CF. 
O art. 98 do CTN também será analisado e discutido no trabalho, de forma a complementar 
a análise, quanto à natureza jurídica de supralegalidade de Tratado Internacional em 
matéria tributária.  Quando, em 2014, o Brasil ratificou a Convenção Internacional de 
Compra e Venda de Mercadorias – CISG, o software, ali, fora incluído como mercadoria, 
passando a ser objeto de negociação. Serão analisados os Convênios em matéria tributária 
internacional e Convênio celebrado entre Brasil e Portugal sobre propriedade Intelectual, e o 
questionamento, se o software também é renda auferida por licenciamento e outros, entre 
brasileiros e portugueses. Com as ratificações dos citados Tratados, Convênios e Contratos 
Internacionais, os empresários brasileiros terão a sua disposição, instrumentos legais 
internacionais, a priori, uníssonos. O trabalho trata de analisar se a tão almejada 
harmonização das leis tributárias, apregoada na CVT e na CISG, apazigua os interesses 
das partes ou se pode vir a ferir a história, a cultura de um povo e sua Constituição. 
 
Palavras chave: Tributação. Software. Royalties. Tratados. Contratos 
 

ABSTRACT: 
While the Brazilian legal system, regarding the taxation of computer programs, it also 
discusses where the jurisdiction of the federal Ente which shall collect the tax, or ICMS or 
ISS (legal discussion software is good or not) with the phenomenon the globalization of the 
economy, the discussion is another, although this pervade in legal and economic aspects 
doctrinaire identical. This work in analyzing the software on the tax aspects and intellectual 
property internationally. These aspects are in Treaties, agreements, trade agreements, 
international agreements such as the Convention of Vienna-CVT, which was recepcionada in 
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our legal system, through Decree 7030/2009 and others. It will also deal with the 
interpretation to be given to the terms of the treaties, as set down in Articles 31 and 32, 
supported by other documents annexed in the Convention beyond the art.146 of CF. Art. 98 
CTN will also be analyzed and discussed at work, in order to complement the analysis, the 
legal nature of international treaty supralegalidade in tax matters. When, in 2014, Brazil 
ratified the International Convention for Purchase and Sale of Goods - CISG, software, there 
had been included as a commodity, going to be subject to negotiation. They will analyze the 
Covenants on international tax matters and Agreement concluded between Brazil and 
Portugal on intellectual property, and questioning whether the software is also income 
earned by licensing and other, between Brazilian and Portuguese. With the ratification of the 
said Treaties, Conventions and International Contracts, Brazilian businessmen will have at 
their disposal, international legal instruments, a priori, in unison. The work is to analyze the 
long sought harmonization of tax laws, trumpeted CVT and CISG, appeases the interests of 
the parties or may prove to hurt the history, the culture of a people and its constitution 
 
Key Words: Taxation. Software. Royalties. Treaties. contracts 
 
INTRODUÇÃO 

 

Com a lei complementar 116/03, o legislador brasileiro inclui  novos serviços que não 

eram anteriormente tributados, ao ampliar o campo de incidência do imposto, sem,  contudo, 

em alguns deles terem  analisado outras legislações estaduais que entram em choque. Vai 

precisar do intérprete hermenêutico para solucionar as novas tributações. 

Porém para download de software, não deverá entrar em vigencia nenhum 

dispositivo legal tributário, pois deverão ocorrer alterações com a lei do ICMS e também 

para não haver sobreposição de leis quanto a sociedade de profissionais que trabalham com 

tecnologia, com software, em relação à tributação pois, esta com a nova lei tributária passou 

a ser objeto de mercadoria, fato que a lei do Software não a define deste modo. Aliás a lei 

de software não versou sobre a parte tributária do programa de computador.Há de 

esclarecer que software pode se apresentar por meio de suporte físico ou não. Logo, 

software, poderia ser considerado mercadoria para se cobrar ICMS e não ISS?  

Enquanto no ordenamento jurídico brasileiro, no tocante à tributação de programas 

de computador, se discute ainda qual a competência do Ente federativo que deverá cobrar o 

tributo, ou seja, ICMS ou ISS (discussão jurídica se software é mercadoria ou não), com o 

fenômeno da mundialização da economia, a discussão se estende extra muros. A tecnología 

se desenvolvendo vertiginosamente tras para o campo das trocas económicas, dos 

negócios internacionais, a indagação se o nosso Direito tributário estaría preparado para 

estas novas mudanças. 

E, ao falar em software, vislumbram-se negócios transnacionais. Estamos 

caminhando para um direito mundial sem Estado, sem regras somente este regrado pelo 

mercado, pelas empresas transnacionais? Em sede de negócios transnacionais como o 

download de programas de software é igual em todo o mundo, ao se definir padrões iguais 
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de recolhimento e alíquota, sem técnicas fiscais, como ficaria então a coperação tributária 

entre os países? Ou o corolário o dever de pagar, recolher impostos sem a devida 

harmonização de interesses, é suficiente? Os filósofos que o digam. 

A ideia do sistema jurídico calcado meramente na Constituição se flexibiliza ao vai e 

vem das relações sociais. A intervenção dos fenômenos sociais, políticos, econômicos e 

históricos estão a modificar o caráter de toda normatividade jurídica.Neste contexto 

económico, O Brasil necessita se ajustar a novas regras internacionais.   

A Constituição Federal de 1988, no tocante à principiologia que coordena as relações 

internacionais do Brasil, no seu artigo 3º, inciso IX “a cooperação entre os povos para o 

progresso da Humanidade” , tem na Agência Brasileira de Cooperação – ABC2, o órgão de 

execução destas políticas. A base de cooperação brasileira Sul – Sul  encontra-se 

consolidada.  E a cooperação Sul – Norte está mais forte e como anda na área de 

transferencia de tecnologia? “As questões comerciais são as que mais obstaculizam o 

aprofundamento do relacionamento UE. Espera-se que o Acordo de Associação do 

Mercosul. Saia do papel, o que pode levar algum tempo pela resitência de países europeus, 

como a França de abrirem mão de subsidios provenientes da PAC. De parte do Mercosul, a 

União Européia estima maior comprometimento e disposição para ceder nos seguntes 

temas: a) compras governamentais, b) propriedade intelectual, c) indicação geográfica, d) 

serviços, e) investimentos, f) disposições sobre desenvolvimento sustentável.” Tavota, F., 

2015, p.135; 

 
Em relação aos Estados Unidos, o Brasil demanda a redução das tarifas agrícolas, 

acesso a tecnologías e modelos de governaça global. 

A diplomacia brasileira se baseia atualmente no contexto  internacional, no princípio 

da reciprocidade de beneficios, visando promover na celebração de contratos internacionais, 

maior igualdade entre as nações. Este principio encontra respaldo constitucional no art. 4º 

da Constituição Federal, tais como, dentre eles, a defesa da paz e em relação a nossa 

temática, a não ingerência em assuntos internacionais e a autodeteminação dos povos. 

Atualmente como forma  da política internacional de soft power, ao reforçar o 

multilateralismo na integração Sul – Sul, o Brasil, segundo Celso Amorim, modernizou o 

principio constitucional de não intervenção pelo conceito de “não indiferença”. Utopias à 

parte, o Realismo/Pragmatismo predomina nas cláusulas  contratuais dos contratos 

celebrados  que são reflexos do momento histórico que tanto os Estados, organizações 

                                                           
2 A ABC é contemplada no ordenamento jurídico interno brasileiro, no art. 140 do Regimento Interno do MRE – 

Portaria 212/2008, na qual define as competências desta agência: coordenar, negociar, aprovar, acompanhar e avali-

ar, em âmbito nacional, a cooperação pra o desenvolvimento em todas as áreas do conhecimento, recebida de outros 

países e organismos internacionais e também as contratadas entre o Brasil e os páises em desenvolvimento. 
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internacionas, empresas transnacionais, elementos esses motivadores  das características 

do sistema comercial internacional3.    

A parceria estratégica com outros Estados, com outros organismos e com empresas 

transnacionais, em celebração de Tratados Internacionais que envolvam Propriedade 

Intelectual, Software e a parte tributária, como se reflete na negociação de cláusulas  que 

auxiliem nosso desenvolvimento económico, está é a pregunta. As complementariedades 

econômicas do nosso interesse estão sendo contempladas, aliando-se às nossas leis e aos 

nossos interesses mesmo com a necessidade de sermos um país em desenvolvimento e 

que se precisa inserir-se no atual sistema internacional? A nossa Constituiçao como está 

sendo recepcionada nestas relações multi – bilaterais?; como os nossos interesses em 

comércio internacional – software -   estão sendo negociados para não haver 

estranhamento/conflitos entre  os objetivos internacinais e as nossas políticas domésticas.   

E, é sabido que, o setor terciário que envolve serviços, nestes incluídos, aplicativos, 

videogames, músicas, enfim varios softwares e ou hardwares  são objetos de consumos em 

massae se são consumidos, são comprados e se são comprados, são taxados. E, ao 

aumentar substancialmente este consumo, a tributação por via de conseguência, o setor de 

serviços terá que harmonizar prováveis conflitos entre as leis internas e as leis 

internacionais e se compabibilizando com as cláusulas  contidas nas convenções 

internacionais. “Dessa forma, seja pela seara do direito público (v.g, regulação de 

atividades, intervenção do Estado) ou privado (v.g., propriedade intelectual, validade e forma 

dos contratos), torna-se imperativo uma coordenação jurídica entre o direito interno e 

internacional sobre a materia. Do contrário suceder-se-ao distorções na imposição jurídico-

fiscal entre os países e conflitos entre os agentes económicos (neutralidade concorrencial). 

Vinhas, M.A., 2014, p. 214. 

Como então, harmonizar a tributação de serviços (software) quando ocorrer a 

competencia de tributar em mais de uma jurisdição? O Direito Internacional Tributário 

poderia vir a solucionar este impasse jurídico, quando da celebração de Tratados 

multilaterais e ou bilaterais contra dupla tributação de renda. Por isto, que na prestação de 

serviços e intangíveis (software) surge, emerge a importancia de Convênios contra a Dupla  

Imposição – CDIs.  A Convenção Modelo da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico- OCDE4 trata destes assuntos, perpassando em um outro aquí 

                                                           
3 “ (…)  a diplomacia ativa e altiva implementada pelo Chanceler Celso Amorim, a qual, sem prejuízo da coope-

ração Sul – Sul no contexto multilateral, priorizaca a construção de instancias menores e mais especializadas de 

cooperação, nas quais se concentra a atuação estratégica do Brasil  e de seus parceiros nos foros internacionais. 

Essa dinâmica explica a formação de arranjos de geometria variável formados, em geral, no contexto dos 

processos negociadores dos organismos internacionais, ou em face da ostulação de mudanças de regras daqueles 

organismos.  “ Tavora, F. ,2015, p. 135.   
4 A OCDE foi criada em 1948 e veio como suporte ao Plano Marshall e também da Conferencia dos Dezesseis. 

Deveria então, à época ser criada uma organização permanente com o objetivo de por em ação, de implantar um 
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e outro lá, nos artigos 7º - trata dos lucros das empresas, art. 12 trata dos Royalties a serem 

pagos e o art. 24 que trata de outros rendimentos. 

Critica-se a OCDE por manipular, incentivar a normatização dos preços de 

transferencia de tecnología no novo contexto de globalização económica. Pois uma das 

principais consequências da globalização em face dos sistemas tributários globais dos 

Estados, é a flexibilização de um dos elementos  do  sujeito estado, que é seu território pois 

serão producidas em Tratados, Convenções, outras normas distintas daquelas orieundas 

dos Estados tradicionais. São fontes de direito que podem surgir á margem de sistemas 

constitucionais de cada Estado, à margen do que legislado nos Parlamentos nacionais.“Y 

ello porque las recomendaciones de la OCDE ni siquiera son normas jurídicas. Son regras 

aprobadas por un organismo como el Comité de Asuntos fiscales de la OCDE sin capacidad 

normativa, elaboradas por funcionarios representantes de los Estados Miembros ante una 

organización internacional. La OCDE produce estas disposiciones sin la posibilidad de 

debate y transparencia que tienen las fuentes normativas clásicas, ya que los Estados 

tienen escasa intervención en su elaboración así como pocos mecanismos para controlar su 

legalidad internacional.” Novoa, C. G., 2014, p. 290;   

 
As empresas transnacionais para poderem enfrentar a crise econômica global 

passam hoje por reestruturação visando a planificação internacional e, perpassando em 

seus processos de criação entre as filiais em todo mundo. Riscos devem ser mensurados 

nesta planificação. Riscos caminham junto com beneficios mais expressivos para os sócios. 

Logo, nestes contratos internacionais podem ser inseridas cláusulas “ abusivas” embutidas 

destes beneficios.“A circulação de bens, serviços e capitais ao redor do mundo é cada vez 

mais intensa, tornando nítida a interligação das diversas economías nacionais num proceso 

de alamgamento provavelmente irreversível.Com efeito, as zonas de livre comercio e de 

mercado comum, tais como a União Europeia , Alca, Aladi e o Mercosul, são reflexos nítidos 

deste fenômeno.” Martins, M. G.,  2014, p. 405;  

 
Os tributos são o cerne da questão quando se discute negocios internacionais, 

independentemente de quem está contratando serviços, mercadorias. E, pergunta-se como 

                                                                                                                                                                                     

programa comum para toda a Europa, principalmente para supervisionar a repartição da ajuda pós - guerra. Estes 

são os princípios desta organização de cooperação econômica: a) intensificar as trocas comercias entre os 

membros europeus, principalmente ao visar baixar taxas aduaneiras;b) estudar a possibildade de criar uma zona 

aduaneira única na europa; c)  estudar formas múltiplas de pagamento; www.ocde.org. A OCDE é o principal 

foro de estudos e aplicação  e criação de princípios fiscais com validade territorial internacional. “Embora o 

Brasil não seja membro da OCDE , a Receita Federal tem sempre mantido observância aos comentários ao 

Modelo(draft convention). Com maior rigor, conceitos expressamente definidos no Modelo OCDE, como lucros 

das empresas, juros, royalties, residentes, estabelecimentos permanentes e outros, devem ser interpretados 

textualmente, de acordo com as regras da Convenção de Viena e com os próprios critérios adotados no Modelo.” 

Taveira , Heleno, idem. Site do Conjur. 

http://www.ocde.org/
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equalizar, então, soberanias tributárias dos estados e a avidez das empresas transnacionais 

por beneficios fiscais sem contudo comprometer sua renda com o recolhimento dos 

Impostos. 

Como então solucionar a dúvida quando existem Tratados internacionais e lei interna 

que tratam do mesmo assunto, quanto ao regramento que deva prevalecer? 

A doutrina brasileira classifica os tratados e a melhor classificação para os Tratados 

que envolvem preços de transferencia, serviços, compra e venda de mercadoria são os 

considerados os  Tratados normativos e Tratados contratuais. A superioridade hierárquica 

dos Tratados Internacionais  advém da Constituição, que, em seu artigo 146, III, atribui às 

normas gerais em matéria de legislação tributária prevalência sobre as leis da União, dos 

Estados e dos municípios. 

Em sede de lei interna este assunto é tratado no CTN, no seu art. 98 : Os tratados 

e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e 

serão observados pela que lhes sobrevenha.“Duas são as funções deste artigo 98 do 

CTN: i) recepção sistêmica das normas convencionais e, quanto à ii) execução dessas, 

um comando comportamental — modalizado como “proibido” — destinado ao legislador 

ordinário, de veto a qualquer pretensão de alteração in fieri, por via unilateral, do quanto 

fora pactuado, nos termos do princípio pacta sunt servanda intra pars — o que confirma o 

princípio da prevalência de aplicabilidade sobre o direito interno, como decorrência da 

aplicação dos artigos 4º e 5º, parágrafo 3º, da CF. O tratamento jurídico definido nas 

convenções para evitar a dupla tributação define-se pela função das regras veiculadas, 

segundo os tipos de qualificações dos rendimentos (lucros de empresas, dividendos, 

ganhos de capital etc.) e mediante atribuição de competência ou de isenção, para 

tributação pelo Estado da fonte, pelo Estado da residência, ou por ambos os Estados.” 

Torres, H. T., 2015, p.2; 

 
Ainda, ao comentar, a cerca do art. 98 do CTN, a doutrina entende que este citado 

artigo vem complementar, elucidar, suprir lacuna na interpretação do art. 146, III da 

Constituição Federal, cujo texto legal determina caber à lei complementar estipular as 

normas gerais em matéria de legislação tributária. Não vamos enfrentar a discussão sobre a 

supralegalidade dos tratados, neste artigo, por não vir a ser o objeto do mesmo. Embora 

esta matéria transite à margem da interpretação do art. 98 do CTN, para alguns 

doutrinadores tributaristas internacionais, entende-se que a aplicação deste artigo só 

atingiria os Tratados contratuais, pois estes, ao eregerem o princípio da autonomia entre as 

partes, criam direitos subjetivos e não normas jurídicas de caráter geral. A legislação 

tributária interna não prevaleceria sobre o estatuído nos Tratados e Convenções/Contratos 

Internacionais. Cabe privativamente ao Presidente da República celebrar tratados, 
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convenções e atos internacionais sujeitos a referéndum do Congresso Nacional, segundo 

preceitua o art. 84 VIII e para que ao final, o Congresso Nacional, mediante sua 

competencia exclusiva aprovem os tratados, convenções. Em seguida, vem a ratificação,  

que é a comunicação formal a todos os países signatários, que o referéndum de 

determinado Tratado perante o Poder legislativo foi ratificado. È o sistema dualista.  

“Tratando-se de ato complexo, a entrada em vigor de um tratado internacional decorre da 

efetivação de  uma série de atos, previstos inclusive na Convenção de Viena sobre Tratados 

(ratificada pelo Brasil em 2009).” Martins, M. G.,  2014, p. 414; 

 

São alguns Tratados ratificados pelo Brasil, que tratam de materia tributária 

internacional como também em propriedade intelectual, no tocante ao software, objeto do 

presente trabalho. 

 

2. TRATADOS INTERNACIONAIS EM SOFTWARE EM SEDE DE  MATERIA DE 

PROPRIEDADE INTELECTUAL E EM MATERIA TRIBUTÁRIA. 

     

 A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados - A Convenção de Viena sobre 

o Direito dos Tratados (CVDT), concluída em 23 de maio de 1969, somente foi recepcionada 

no Brasil em 2009, com o Decreto 7.030, de 14 de dezembro de 2009. Nova arma das 

empresas contra a Bitributação. A doutrina nos fala que esta Convenção é um dos mais 

belos exemplos de lei uniforme internacional. Fora concebida para suplantar os obstáculos 

ao comèrcio no mundo globalizado, pois se  leva em consideração, em tese, as diferenças, 

diversidades jurídicas e económicas entre os países membros. 

Em vigor no Direito brasileiro, as normas veiculadas por tratados e convenções 

internacionais devem ser interpretadas em conformidade com o artigo 31 e seguintes da 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (CVDT), o que deve compreender, além 

do texto, o contexto, seu preâmbulo e anexos.  No caso do software refere-se a royalties - 

art 12, da CDT. 

Existe também a Convenção de Viena de 1980 sobre a Compra e Venda 

Internacional de Mercadorias (CISG), que tem como objetivo uma verdadeira uniformização 

do comércio internacional. Pode-se falar na Nova Lex Mercatoria pois suas regras  (CISG) 

poderia ser recepcionada em qualquer orden jurídica internacional, criando “um espaço 

internacional neutro. È o Decreto 8327/2014 que promulgou esta convenção em nosso 

território. 

A mercadoria, no sentido que é dado pela Convenção, não se resume a objetos cor-

póreos. Hoje já se considera que certos bens incorpóreos, como os Softwares, podem tam-
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bém ser qualificados de mercadorias e que, em consequência, a compra e venda destes 

objetos entra, em princípio, no campo de aplicação da Convenção. Seria interesante ao Bra-

sil finalmente concordar com natureza jurídica do software, como mercadoria. 

Já no Acordo Trips na Rodada do Uruguai, o Brasil conseguiu avanços  no setor de 

informática. O Brasil através do Decreto 4012/2011 promulgou a Convenção entre Brasil e 

Portugal em sede de propriedade intelectual e dupla tributação a ser evitada. No seu artigo 

12, define o que seja royalties que seria a nomeclatura dado á remuneração e ou pagamen-

to dos contratos celebrados. É sabido que a transferencia de tecnología entre contratantes 

se opera mediante licenças. Contratos de know how, contratos internacionais que versem 

sobre aquisição de conhecimentos tecnológicos, fornecimento de tecnología, bem como 

compra e venda de ativos intangíveis, entre outros. A crítica que a doutrina faz a esta Con-

venção é que em nenhuma cláusula contratual tratava de não adoção de Tax sparing.“Com 

a Convenção celebrada entre Brasil e Portugal, conseguiu- se, de certa forma, clarificar, 

uniformizar e assegurar a situação fiscal dos sujeitos passivos de cada Estado–Membro, 

ainda que não tenham sido feitos grandes avanços na questão dos incentivos aos investi-

mentos estrangeiros pela não adoção do tax sparing comum dos métodos para eliminar a 

dupla tributação entre eles.” Coelho, F. S. F., 205, p.05  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Se, de um lado, a tributação de propriedade intelectual tem seus beneficios para a 

política económica e para o desenvolvimento económico social do país, atendendo ao in-

teresse público (cláusula finalística), por outro lado, estes tratados podem constituir-se em 

barreiras ao desenvolvimento, dificultando o acesso a novas tecnologías. O grande desafio 

para as Nações é amenizar, eliminar ao máximo os obstáculos, as contrariedades contidas 

nos acordos internacionais ou senão, denunciá –los para se chegar a uma meta razoável 

entre as partes. Pode-se privilegiar a solução de uma cláusula de compatibilidade entendida 

de forma restrita. Desta maneira, o acordo e ou a convenção internacional poderão ser apli-

cados porém com a proibição de convolação de futuros acordos, sem antes transporem, 

renogociarem os obstáculos. 
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RESUMO 

O presente artigo terá como objetivo estudar os Sistemas Especialistas sob a perspectiva 

das novas tecnologias de Inteligência Artificial e Big Data e será organizado de maneira 

a, em um primeiro momento, apresentar os aspectos conceituais relativos à Inteligência 

Artificial e a Inteligência Artificial na Medicina (IAM), bem como apresentar os 

Sistemas Especialistas e relacionar tais sistemas com as novas tecnologias da 

Inteligência Artificial e Big Data. A segunda parte desse estudo irá propor algumas 

reflexões e problemáticas referentes aos Sistemas Especialistas sob a perspectiva do 

Direito, com maior foco em questões de Propriedade Intelectual, Responsabilidade, 

Privacidade e Ética. A terceira e última parte do estudo compreenderá as considerações 

finais sobre o tema e sugestões para estudos futuros.  

 

Palavras-Chave: Inteligência Artificial na Medicina. Big Data. Sistemas Especialistas. 
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ABSTRACT 

This work aims to study the Expert Systems under the perspective of the new 

technologies of Artificial Intelligence and Big Data and will be organized as follows: at 

first will be presented the conceptual aspects of Artificial Intelligence, Artificial 

Intelligence in Medicine (IAM) and the expert systems, which will be analysed in 

accordance with the aforementioned technologies. The second part of this study will 

propose some thoughts and present relevant issues related to expert systems from the 

perspective of law, with greater focus on intellectual property matters as well as 

liability, privacy and ethics issues. The third and final part of the study will present the 

final considerations on the subject matter and suggestions for future studies. 

 

Keywords: Artificial Intelligence in Medicine. Big Data. Expert Systems. Intellectual 
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I. INTRODUÇÃO 

A IBM, conhecida pela fabricação de PCs e hodiernamente pela sua grande 

atuação no setor de serviços relacionados à software é também a detentora da tecnologia 

denominada Watson. Watson é um sistema baseado em Inteligência Artificial que foi 

capaz de vencer o programa Jeopardy!, onde o participante é exposto a uma 

determinada resposta e deve adivinhar qual foi a pergunta realizada. Para o presente 

trabalho, o que importa não é o desempenho de Watson no Jeopardy, e sim a sua nova 

identidade e natureza: Dr. Watson, um Sistema Especialista.  

A IBM, através da aquisição de uma empresa que possui cerca de trinta bilhões 

de imagens (Raios-X, Scans de Ressonância Magnética e tomografia computadorizada), 

está trabalhando na inserção de tecnologias de Inteligência Artificial no setor de 

diagnósticos médicos.1Assim, essas imagens seriam utilizadas para “treinar” Watson, 

uma tecnologia de Inteligência Artificial, no reconhecimento de sinais de câncer e 

patologias cardíacas através de técnicas conhecidas como “deep learning”, que 

permitem o reconhecimento de padrões através da análise de uma imensidão de dados2. 

Importante notar que existe um cuidado por parte daqueles que trabalham na 

evolução e aprimoramento do Watson em manter essa tecnologia como uma tecnologia 

de assistência ao médico e não de substituição, mesmo que ele passe um dia a ter uma 

base de conhecimento muito superior a um médico humano e tenha capacidade de 

promover diagnósticos mais confiáveis em termos técnicos3.  

O caso de Watson foi escolhido para introduzir o presente estudo, pois tal caso, 

em suas especificidades, ilustra bem a estrutura e o conteúdo do presente artigo. Em 

primeiro lugar, destaca-se de pronto que o presente estudo terá como objetivo estudar os 

Sistemas Especialistas, sob a perspectiva das novas tecnologias de Inteligência Artificial 

e Big Data.  

Ainda, o uso de imagens e dados por um Sistema Especialista não chama 

atenção apenas pela questão do Big Data, mas também por aspectos de Propriedade 

Intelectual de Base de Dados e Privacidade de informações.  

                                                           
1 Mcmillan; Dwoskin, 2015. 
2 Mcmillan; Dwoskin, 2015 
3 Brynjolfsson; Mcafee, 2014 
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Por fim, tal como foi destacado acima e mesmo que de maneira mais ampla, 

serão discutidas algumas questões de caráter ético acerca da aplicação de tecnologias de 

inteligência artificial na área da saúde. 

 O presente trabalho será organizado de maneira a, em um primeiro momento, 

apresentar os aspectos conceituais relativos à Inteligência Artificial e a Inteligência 

Artificial na Medicina (IAM), bem como apresentar os Sistemas Especialistas e 

relacionar tais sistemas com as novas tecnologias da Inteligência Artificial e Big Data. 

A segunda parte desse estudo irá propor algumas reflexões e problemáticas referentes 

aos Sistemas Especialistas sob a perspectiva do Direito e com foco em questões de 

Propriedade Intelectual, Privacidade e Ética, seguido de considerações finais sobre o 

tema.  

II. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SAÚDE 

2.1. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

Alan Turing4, em seu trabalho intitulado Computing Machinery and Intelligence, 

propôs a seguinte pergunta: “podem as máquinas pensar?”5. Ainda, Turing finaliza seu 

artigo afirmando que se espera que as máquinas venham a competir com os seres 

humanos em todos os campos intelectuais6. Tais questionamentos remontam a década 

de 50 e hoje ressoam cada vez mais alto dentre os estudiosos da ciência e, 

consequentemente, do Direito.  

De acordo com Russell e Norvig (2010), o estudo da inteligência em si é algo 

que filósofos buscam há cerca de dois mil anos, portanto, definir a Inteligência Artificial 

não será uma tarefa capaz de ser exaurida em poucos parágrafos. Destacam esses 

autores que acerca da concepção do que vem a ser inteligência artificial existem quatro 

grupos de abordagens: (i) sistemas que Pensam como Humanos7; (ii) sistemas que 

                                                           
4 Turing, Alan M. Computing Machinery and Intelligence. Mind. Vol. 49. 1950. Pp. 433-460. p. 433. 
5 Russel e Norvig (2010) bem destacam que Turing, mesmo realizando a pergunta acima, afirmou que a 

pergunta certa seria se uma máquina seria capaz de passar em um teste comportamental desenvolvido por 

ele. 
6 Turing, 1950. p.460 
7 De acordo com os estudos de Russel e Norvig (2010), o item (i) compreende os sistemas que pensam 

como humanos e está baseado em uma ciência congnitiva, onde se busca, através de experimentos 

baseados na psicologia e estudos de IA, desenvolver teorias capazes de explicar o funcionamento da 

mente humana, partindo do pressuposto de que assim que for possível ter uma teoria sobre a mente 

humana, será possível estudar o funcionamento do pensamento artificial desenvolvido por um programa 

de computador. 



LUCA SCHIRRU  
84 

 

PIDCC, Aracaju, Ano V, Volume 10 nº 03, p.081 a 099 Out/2016 | www.pidcc.com.br 

pensam racionalmente8; (iii) sistemas que agem como humanos9 e (iv) sistemas que 

agem racionalmente1011. Tais abordagens, como bem destacado pelos autores acima, 

podem ser divididas em duas dimensões maiores: uma dimensão focada no 

comportamento (iii e iv) e uma dimensão focada no processo cognitivo (i e ii)12. 

Se valendo do trabalho de Russel e Norvig (2010), Hengstler, Enkel e Duelli 

(2016) destacam que existem dois grandes grupos de IA, uma IA forte e uma IA fraca. 

A IA forte seria baseada em tecnologias ainda não existentes e consistiria em um 

sistema dotado de inteligência humana ou até mesmo superinteligência em todos os 

aspectos. Por outro lado, a IA fraca seria aquela verificada nas tecnologias atuais e 

consistiria no fato de que a  IA seria capaz de executar tarefas limitadas a determinadas 

capacidades humanas, como lógica etc, e que são de interesse para aplicação comercial. 

Na mesma esteira de Brynjolfsson e McAfee (2014), poderia se dizer que a IA fraca não 

englobaria aspectos que ainda são particulares do ser humano, como a capacidade de 

“pensar fora da caixa”, de inovar, de idealizar, de criar algo. 

Dessa maneira, não obstante o termo “Inteligência Artificial” instigar nas 

pessoas o sentimento de algo digno de ficção-científica, o presente estudo se prestará a 

estudar tecnologias de IA “Fraca”, que já são realidade nos mais diversos campos de 

                                                           
8 O item (ii) refere-se aos sistemas que pensam racionalmente e também é conhecimento como a 

abordagem das leis do pensamento e que fundamentaram o campo de pesquisa da lógica, de grande uso e 

influência nas tecnologias de inteligência artificial (RUSSEL, NORVIG, 2010). 
9 De acordo com os estudos de Russel e Norvig (2010), no que se refere ao item (iii), os sistemas que 

agem como humanos podem ser relacionados com o Teste de Turing, onde tal cientista entende que o 

comportamento inteligente estaria relacionado à capacidade de se realizar tarefas cognitivas como um ser 

humano.  Ou seja, passaria no teste de Turing uma máquina dotada de determinadas capacidades como 

comunicação, armazenamento e utilização de informações armazenadas durante uma entrevista e 

aprendizado capaz de se adaptar a determinadas circunstâncias. Uma máquina que fosse dotada de tais 

capacidades e que fosse capaz de realizar tais tarefas de maneira humana até mesmo a enganar um 

entrevistado, passaria no teste de Turing. 
10 A abordagem do agente racional, ou seja, os sistemas que agem racionalmente são aqueles 

referenciados no item (iv). Tal abordagem possui relação com a abordagem logicista, haja vista que para 

um agente agir racionalmente, este deve, de certa maneira pensar racionalmente, mas não é apenas isso, 

haja vista que determinadas ações não possuem certo ou errado e outras não são passíveis de ser pensadas 

previamente (RUSSEL, NORVIG, 2010).  
11Russel e Norvig (2010, p.7-8) se valem de tal abordagem em sua obra sob os argumentos de que este 

possui algumas vantagens sobre os demais, como segue: The study of AI as rational agent design 

therefore has two advantages. First, it is more general than the “laws of thought” approach, because 

correct inference is only a useful mechanism for achieving rationality, and not necessary one. Second, it is 

more amenable to scientific development than approaches based on human behavior or human thought, 

because the standard of rationality is clearly deifined and completely general. Human behavior, on he 

other hand, is well-adapted for one specific environment and is the product, in part, of a complicated and 

largely unknown evolutionary process that still may be far from achieving perfection. 
12 Russel e Norvig, 2010. 
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estudo e cuja expansão certamente causará questionamentos e problemáticas no campo 

do Direito, que merecem ser comentadas. 

2.2. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SAÚDE: A INTELIGÊNCIA 

ARTIFICIAL NA MEDICINA (IAM) 

No que se refere à relação entre a inteligência artificial e a área da saúde, chama-

se atenção para um campo de pesquisa denominado Inteligência Artificial na Medicina, 

que consiste na aplicação de tecnologias de inteligência artificial na Medicina. Essas 

tecnologias podem ser das mais diversas aplicações, desde softwares especialistas 

capazes de prover diagnósticos, computação bioinspirada mediante a utilização de redes 

neurais artificiais13, até robôs que auxiliam cirurgiões em operações de alta precisão. 

Algumas dentre as mais recentes tecnologias são capazes de permitir a pessoas 

com limitações na visão que vivenciem alguns aspectos relacionados a esse sentido14, 

cadeiras de rodas com possibilidade de controle pela mente e até mesmo computadores 

usados para outros fins, como o Watson da IBM, estão sendo utilizados para fins 

médicos através do estudo de todo o material médico de alta qualidade já publicado para 

auxiliar os profissionais dessa área em diagnósticos15. Outras aplicações de sistemas de 

inteligência artificial na saúde que serão relevantes para a discussão aqui proposta são 

aquelas referentes aos cuidadores dotados de inteligência artificial, que podem atuar 

através do aconselhamento e atendimento clínico de pacientes, de maneira mobile 

inclusive16.  

A doutrina sobre Inteligência Artificial na Medicina relaciona a evolução das 

aplicações das tecnologias de IA em quatro estágios. Cumpre notar que o estudo de 

referência para essa evolução histórica data de 1997, tendo sido desenvolvidas 

tecnologias mais avançadas nos últimos vinte anos. Entretanto, o que se busca 

                                                           
13 Em Guarizi, Oliveira (2014, p. 32): “As RNAs podem ser aplicadas na área médica sendo conhecidas 

como Computação Bioinspirada. Esta é a área de pesquisa da computação que estuda e desenvolve 

técnicas computacionais inspiradas na biologia resolvendo problemas práticos. Problemas este como o 

DNA, para obter-se os resultados de um material genético, o computador agrupa dados biológicos e os 

classifica-os. Além dos testes poderem fazer o reconhecimento de paternidade, pode-se realizar 

comparação entre espécies de animais.  Outra aplicação na medicina é o descobrimento de determinadas 

patologias através do DNA, podendo até mesmo descobrir as chances que o paciente desenvolver 

determinada doença e os tipos de problemas. “ 
14 http://www.orcam.com/ 
15 Brynjolfsson e McAfee, 2014. 
16 Luxton, 2014. 
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identificar é a partir de onde se deu a introdução de técnicas de IA mais complexas, com 

a utilização de Redes Neurais Artificiais, por exemplo. Para tanto, valemo-nos da figura 

desenvolvida por Fernandes (1997, p. 36) e adaptado para o presente trabalho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fernandes (1997) e adaptado pelo autor. 

2.2.1. Os Sistemas Especialistas 

Uma das aplicações mais recorrentes da Inteligência Artificial na Medicina é o 

uso de Sistemas Especialistas que, segundo Guarizi e Oliveira (2014, p. 27) “são 

programas planejados para adquirir e disponibilizar o conhecimento operacional de um 

especialista humano em uma determinada área ou campo de atuação.”. Em suma, 

seriam, como bem define Westphal (2003, p. 26): “Uma aplicação da Inteligência 

Artificial que atua em uma determinada área de conhecimento.”. 

Tais sistemas são utilizados em situações de tomada de decisão nas atividades 

médicas, notadamente em diagnósticos, prognósticos e planejamento terapêutico17, 

sendo a sua utilidade tanto para dar suporte à decisão a ser tomada pelo médico 

especialista ou o próprio sistema tomar a decisão18.  

Vale acrescentar que tais sistemas também se valem de tecnologias de Redes 

Neurais Artificiais, principalmente no caso de Sistemas de Apoio a Decisão Clínica 

(SADM), que são “softwares desenvolvimentos para aprenderem com base nos dados 

                                                           
17 Guarizi, Oliveira, 2014, p.32. 
18 Widman, 1995. 
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inseridos e ajudarem na análise de dados como imagens de mamografias, colonoscopias 

ou mesmo dados de acompanhamento clínico para prognósticos”19. 

Segundo Widman (1995) a composição de um sistema especialista pode ser 

visualizada na ilustração abaixo: 

 

 

Fonte: Widman (1995) 

 

 

Para o presente trabalho, no que se refere à imagem acima importam as noções 

de base de conhecimento e mecanismo de inferência. A base de conhecimento, segundo 

Westphal (2003, p. 27), 

representa o conhecimento do “domínio” do problema, extraído de um 

especialista humano, e o motor de inferência constitui-se no modo com o 

qual se vai processar as informações da base, para chegar à conclusão 

adequada. A eficácia do SE estará condicionada a uma base constituída de 

todo o conhecimento necessário. 
 

Relacionado com os fenômenos tecnológicos mais recentes, importa o estudo 

das Bases de Conhecimento dada a relevância dos debates acerca do Big Data nas 

discussões principalmente sobre privacidade. Importa, portanto, a análise de tais dados 

de acordo não só com a privacidade, mas também a sua relação com o mecanismo de 

inferência. 

                                                           
19 Guarizi, Oliveira, 2014, p.32. 
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O mecanismo de inferência, que se constitui por um algoritmo “capaz de 

elaborar as conclusões a partir dos dados fornecidos pelo usuário do sistema, e do 

conhecimento armazenado em suas bases.”20, pode ser relacionado com as tecnologias 

de Inteligência Artificial e é exatamente através da diferença entre a forma como a base 

de conhecimento é estruturada e como se dá o funcionamento do mecanismo de 

inferência que podem se classificar os diferentes tipos de Sistemas Especialistas21.   

As complexidades relacionadas aos Sistemas Especialistas sob a perspectiva do 

Direito da Propriedade Intelectual serão aprofundadas no item abaixo. 

 

III. REFLEXÕES SOBRE A APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA 

ARTIFICIAL E DO BIG DATA NA SAÚDE: PRIVACIDADE, 

ÉTICA, RESPONSABILIDADE E PROPRIEDADE 

INTELECTUAL. 

3.1. PRIVACIDADE 

O crescimento do Big Data impactou também no setor da saúde, principalmente 

nas pesquisas envolvendo técnicas de datamining e outras técnicas capazes de 

incorporar diversas fontes de dados existentes. Entretanto, antes de comentar as 

questões de privacidade relacionadas ao Big Data na área médica, cumpre apresentar, 

mesmo que de forma sucinta, o que é o Big Data. 

O que se pode notar já em um primeiro momento é que a própria conceituação 

do que vem a ser o Big Data não recebe tratamento pacificado pela doutrina22, ou seja, 

sequer a tecnologia em questão possui um conceito definido dentre os estudiosos dessa 

tecnologia não só na área jurídica, como também no campo da economia e da 

informática. Entretanto, para fins de uma melhor contextualização do tema, cumpre 

destacar abaixo o conceito de Big Data atribuído por Albagli, Appel e Maciel (2013, 

p.4), por ser bem esclarecedor: 

Big Data compreende a geração, tratamento e análise de grandes volumes de 

dados que excedem as capacidades convencionais de processamento, e vem 

sendo explorado também por empresas, governos e outros segmentos 

interessados em extrair informações a partir de grandes quantidades de dados 

não estruturados. 

 

                                                           
20 Widman, 1995. 
21 Widman, 1995. 
22 Carloni, 2013; Gonçalves, 2014; Breternitz, Silva, 2013; Kemp, 2014.  
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 Retornando à discussão acerca desse tema na área da IAM, de acordo com Yang 

e Veltri (2015, p.2), as fontes de dados utilizadas no setor de saúde consistem em: (i) 

registros médicos eletrônicos e textos clínicos; (ii) sinais e imagens biomédicas; (iii) 

dados provenientes de sensores utilizados nesse setor; (iv) base de dados genômicas e 

farmacêuticas; (v) sistemas de relatórios espontâneos; (vi) literatura de saúde e 

biomedicina e (vii) dados de mídias sociais. 

Enquanto determinadas fontes de dados não levantam tantos questionamentos 

acerca da possibilidade de uso de tais informações sem prejuízo à privacidade23 do 

paciente, como seria o caso de dados obtidos a partir de artigos científicos e imagens 

não identificadas ou identificáveis, a questão sobre dados como aqueles provenientes de 

mídias sociais e registros médicos não é de fácil resolução. 

Existem, inclusive, métodos indicados pela legislação norte-americana, por 

exemplo, para que os pacientes sejam desassociados de seus relatórios, o que Berman 

(2002) relaciona a viabilidade com a aplicação de determinados algoritmos relacionados 

à disciplina de Inteligência Artificial através de algoritmos de “anonymization”24 e 

“deidentification”25. 

                                                           
23 Uma das importantes contribuições do estudo de Berman (2002) sobre questões relacionadas à 

confidencialidade em práticas de data mining é a diferença entre Confidencialidade, Privacidade e 

Segurança no tratamento de informações relacionadas à pacientes ou a um determinado tratamento. 

Segundo Berman (2002, p.27), a Confidencialidade estaria violada quando um pesquisador ou aquele que 

detém a confiança do paciente revela ou transmite uma informação para um terceiro desautorizado 

concernente aquele paciente sem a sua permissão prévia. Por outro lado, destaca Berman (2002, p.27) que 

a Privacidade estaria relacionada a invasão na vida privada de um paciente exposto a um estudo ou 

pesquisa, por exemplo e, por fim, a Segurança estaria relacionada ao acesso de um indivíduo 

desautorizado aos registros do paciente. 
24 Em Berman, 2002, p. 30: “An anonymization algorithm removes all patient identifiers in a record. Most 

hospital information systems have a well-defined set of patient identifiers (name, social security number, 

medical record, etc.). These usually are accessed from reserved data dictionary fields. Once these 

reserved fields are accessed, all other fields (including free text fields) can be parsed and deleted of any 

identifier matches. So, if the patient’s name (as found in the ‘‘name’’ field) is Thomas Patterson, then any 

mention of Thomas Patterson should be deleted from free-text patient fields (such as admission notes, 

history notes, discharge notes). In addition, a robust algorithm should search and destroy any reference to 

Tom Patterson, or just plain Tom or the word Mr., Miss, Mrs., or Ms. followed by any name. It may be 

beneficial to have a list of all the names of patients registered in the hospital system and delete any free-

text match (even if the name is not the name of the person attached to the record). It might be useful to 

remove all mention of staff doctor names or of any surname following the Dr. title. A similar process 

might be applied to the medical record number or social security number and would include all variations 

of presentation of a social security number (with or without hyphenation).” 
25Em Berman, 2002, p. 31: “One of the keystones of deidentification process is the creation of datasets 

that contain no unique records (with the exception of the unique identifier code). If every record has at 

least one additional record to which it is identical, then it becomes logically impossible to distinguish any 

one individual’s record from any of the other individuals whose records contain the same data elements. 
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Ainda, a respeito da possibilidade de uso de tais dados de maneira anônima se 

posiciona Berman (2002, p. 34): 

There is no legal or ethical reason to withhold anonymized datasets from the 

public. Quite the opposite. Anonymized datsets have enormous value to other 

researchers who can merge your data with theirs, derive new ways of 

analyzing your data, or develop new questions that can be addressed by your 

dataset. Researchers who have created anonymized datasets should seriously 

consider publishing their data as a primary resource or as a secondary 

resource attached to any publication that results from the research project. 

(...) Issues of intellectual property impacting on the investigator and the 

institution (e.g. ownership, licensing of data, derivative work ‘‘reach-

through’’) have accumulated very little legal precedent. 

 

Como abordado em Berman (2002), Vacca (2013) aponta para a existência de 

leis que protegem determinados tipos de dados médicos como a HIPPA (Health 

Insurance Portability and Accountability Act of 1996) e a GINA (Genetic Information 

Nondiscrimination Act of 2008) e questiona a proteção desses dados pessoais 

relacionados a saúde, inclusive a existência de um aumento nos erros baseados em 

informações não-identificáveis, bem como a possibilidade de tais leis imporem 

obstáculos ao exercício da medicina através de ferramentas digitais. 

Ainda no que se refere ao uso de dados, Vacca (2013) destaca que alguns 

pacientes não estão preocupados com o uso de dados relacionados à sua condição de 

saúde, haja vista que não possuem qualquer condição capaz de os sujeitar à exposição, 

preconceito etc.   

Entretanto, a questão conceitual acerca da privacidade no meio médico e a forma 

como se lidar com isso ainda é objeto de problemas, pois mesmo que se decida que a 

regra é o compartilhamento, devendo aqueles que não desejam expor suas informações 

informarem desde já, tal ato já levantará suspeita acerca de sua situação, podendo, 

inclusive, o expor da mesma forma26. 

3.2. QUESTÕES ÉTICAS 

Luxton (2014, p.7) aponta que a extensão nas quais tecnologias de inteligência 

artificial podem ser aplicadas na área médica dependerá de um equilíbrio entre seus prós 

                                                                                                                                                                          
Guaranteeing that any medical dataset contains only ambiguous records (i.e. records with multiple 

identical instances) is a feasible computational task. It may involve constantly revising the scope of 

certain data elements (such as using only the first few digits of zip codes, or using only the State to mark 

a patient’s address) or even adding fake (ambiguating) records to the data. The method of deidentification 

would depend largely on the purpose of the data mining effort.” 
26 Vacca. 2013. 
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e contras. De um lado, esses sistemas trazem alguns benefícios para os usuários a partir 

do momento que podem ser acessados através de tecnologias mobile, bem como tais 

tecnologias possui capacidade de aprendizado, acesso a uma vastidão de dados e 

capacidade de integração de dados de diferentes fontes, o que o permite fornecer 

tratamentos mais apropriados para cada caso.  

Além disso, entende Luxton (2014, p. 7) que outra vantagem desses sistemas é o 

fato de que estes não estão sujeitos à falha humana: erros cognitivos, esquecimento, 

cansaço, tédio, stress, preconceitos, ansiedade etc, e, portanto seriam capazes de prover 

o tratamento mais personalizado para o paciente. Do ponto de vista econômico também 

seu uso pode ser benéfico, ao aumentar a produtividade e eficiência da prestação de 

determinados serviços. 

Por outro lado, há que se levantar também questionamentos sobre a adoção de 

tais tecnologias em determinados campos da medicina, como seria no caso da saúde 

mental, onde a empatia entre o terapeuta e o paciente é fator fundamental para o 

processo de tratamento onde é comum que os pacientes se sintam melhor de ver que são 

compreendidos pelo seu terapeuta, que também é humano e compartilha dos seus 

sentimentos27. Além disso, casos como os de tendência suicidas são amenizados através 

do envio de mensagens de cuidado pelo terapeuta ou cuidador, reforçando a questão da 

empatia, o que não seria necessariamente verdade com uma máquina, pois a máquina 

não se preocuparia legitimamente com aquele ser humano28.  

Luxton (2014, p. 8) explicita a importância da relação interpessoal na 

psicoterapia como verificado abaixo:  

The psychotherapeutic process typically involves mutual discovery, a 

collaborative breaking down of the issues at play, the sharing of inner most 

thoughts, feelings, desires, and mutual discussion of the therapeutic 

relationship and process. The human psychotherapist is not perfect; she/he 

learns from the patient and the patient knows that the psychotherapist has 

limitations and sometimes makes mistakes because they are human. The 

imperfection of the psychotherapist is, in fact, essential to the 

psychotherapeutic process and psychotherapy with an AICP may not be 

optimal if the AICP is perceived as knowing everything or is “too perfect”. 

 

3.3. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

                                                           
27 Luxton, 2014. 
28 Luxton, 2014. 
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No que se refere à Propriedade Intelectual, a questão que será ressaltada no 

presente estudo é o tratamento concedido às bases de dados, como as utilizadas pelos 

Sistemas Especialistas, pelo Direito Autoral, bem como a questão autoral quando 

envolver sistemas de Inteligência Artificial.   

Segundo Marcos Wachowicz29“A base de dados sendo um conjunto de 

informações referentes a um determinado setor do conhecimento humano, está 

organizada por meio de programas de computador especialmente desenvolvidos para 

esta finalidade”. Com o aumento do fluxo de dados das mais diversas fontes, 

tecnologias de Inteligência Artificial vem sendo utilizadas para identificar padrões, 

como seria o caso de um software que identificaria padrões em imagens médicas com o 

objetivo de apontar tumores.  

Nesse sentido, complementam Breternitz e Silva (2013, p.112): 

Em adição ao próprio avanço tecnológico que o streaming computing 

proporciona, diferentes técnicas de Inteligência Artificial são empregadas 

para tratar dados em diferentes estruturas e descobrir através desses, padrões 

em menor tempo e com maior precisão. Para dar suporte a tudo isso, novos 

paradigmas de banco de dados vem surgindo para trabalhar com alto volume 

de dados e em tempo real. 

 

A proteção às bases de dados no Brasil não é sobre o seu conteúdo, mas sim 

sobre a sua organização, seleção ou disposição do seu conteúdo30. Como agir, então, 

perante a uma base de dados organizada e estrutura por um sistema de inteligência 

artificial?  

O art. 11 da LDA determina que o Autor “é a pessoa física criadora de obra 

literária, artística ou científica” e que dentro de determinadas hipóteses previstas na Lei 

a proteção concedida ao autor também poderia ser aplicada às pessoas jurídicas, tal 

como a titularidade. Dessa maneira, deixa claro que o autor de uma determinada obra 

deverá ser uma pessoa física. 

Some-se a esse entendimento o disposto do art. 7º da LDA sob o qual são 

passíveis de proteção sob o Direito Autoral “criações de espírito, expressas por qualquer 

                                                           
29 WACHOWICZ, Marcos. A Proteção Jurídica Das Bases De Dados Em Face Da Revolução Da 

Tecnologia Da Informação. P.14. Disponível em: 

http://www.gedai.com.br/sites/default/files/arquivos/artigo-base-dados-marcos-wachowicz.pdf. 
30 Art 7º, XIII da Lei º 9.610/98: “Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, 

expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se 

invente no futuro, tais como: (...)XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, 

dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu 

conteúdo, constituam uma criação intelectual.” 

http://www.gedai.com.br/sites/default/files/arquivos/artigo-base-dados-marcos-wachowicz.pdf


ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
A Inteligência Artificial e o Big Data no Setor da Saúde: Os Sistemas Especialistas e o Direito. 

93 
 

PIDCC, Aracaju, Ano V, Volume 10 nº 03, p.081 a 099 Out/2016 | www.pidcc.com.br 

meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se 

invente no futuro”31. 

No que se refere especificamente ao art. 7º da LDA, chama atenção o termo 

“criações do espírito” utilizado, o que condicionaria a proteção de uma obra intelectual 

a uma relação com um agente dotado de um espírito. Ou seja, não basta que o 

responsável por aquela obra seja dotado de inteligência, é necessário que aquela obra 

seja uma criação do espírito daquele autor.  

Entretanto, referente à essa questão polêmica, que levantaria até debates de 

natureza teológica, preferimos entender no mesmo sentido de Davies (2015) de que não 

cabe a lei dispor sobre questões religiosas, principalmente no Brasil, um país Laico. 

Portanto, entendemos que o termo ‘criação do espírito’ não deva ser levantado no 

sentido metafísico/espiritual para definir se uma determinada obra pode ser considerada 

ou não como passível de proteção autoral, mas sim como um animus de criar.   

Dessa maneira, e partindo da premissa que a regra sob a legislação nacional 

atual é de que o autor seria apenas pessoa física, estaria uma obra desenvolvida por um 

sistema de inteligência artificial em domínio público em um momento imediato a sua 

criação? Pertenceria ao programador daquele programa? Pertenceria à empresa titular 

daquele programa, através de uma interpretação analógica do art. 4º da Lei nº 9.609/98?  

Pode ocorrer de as perguntas acima levarem a uma questão mais complexa: 

estaria a legislação nacional atual apta a lidar com questões envolvendo agentes de 

inteligência artificial ou é necessário um novo aparato legal mais atualizado? 

A questão é complexa e demanda estudos que aprofundariam a discussão ao 

nível do estudo de conceitos fundamentais do direito e, principalmente, do direito 

autoral.   

3.4. RESPONSABILIDADE 

Outra questão que se faz pertinente ao debater a questão da Inteligência 

Artificial, não só na medicina, mas em todos os campos, é a questão da 

responsabilidade. Como já foi visto no presente estudo, determinados sistemas dotados 

de inteligência artificial são capazes de prover diagnósticos precisos e até mesmo um 

                                                           
31 Lei nº 9.610/98. Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer 

meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. 
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planejamento terapêutico personalizado. Mas como seria o caso de um sistema que 

cometesse um erro capaz de prejudicar um determinado indivíduo? Quem seria 

responsável pelos danos causados? 

Ainda, os danos causados não necessariamente seriam consequências de um 

erro, mas também poderiam ser consequência de escolhas. Ora, a função de um sistema 

de Inteligência Artificial é a persecução de um determinado objetivo, que pode ser 

alcançado mediante o aprendizado e as decisões tomadas por esse agente no decorrer 

das suas experiências. Isso gera consequências relevantes para o Direito: dentre elas o 

fato de que as atitudes e decisões de um agente de inteligência artificial passam a ser 

imprevisíveis ao ser humano32. Dessa maneira, uma decisão tomada por um sistema de 

inteligência artificial pode ser a matematicamente mais apropriada, mas não a 

“humanamente” mais apropriada. Esse é um ponto importante no que se refere à 

autonomia desses sistemas em situações sensíveis, como é o caso da medicina, onde o 

elemento humano é necessário, mesmo com toda a precisão técnica e científica desses 

sistemas.  

Na legislação brasileira, especificamente no Código Civil, a questão da 

responsabilidade civil pode ser verificada nos arts. 931 e 932 que dispõem que, 

ressalvados casos específicos, as empresas possuem responsabilidade objetiva pelos 

danos causados pelos seus produtos postos em circulação, bem como também são 

responsáveis objetivamente pelos danos causados pelos seus empregados e prepostos no 

exercício do seu trabalho. 

Nesse ponto, traçando um paralelo com a legislação autoral, se for realizada uma 

interpretação analógica do Art. 4º da Lei nº 9.609/98 no sentido que pertenceria ao 

empregador ou à empresa o produto desenvolvido por um programa de computador ou 

robô dotado de inteligência artificial, também seriam responsáveis esses agentes de 

maneira objetiva quando do cometimento de ato ilícito por tal sistema de inteligência 

artificial.  

                                                           
32 Conforme bem apontam os autores, com o crescimento da capacidades dos computadores, o seu auto-

treinamento, potencial de treinamento e capacidade criativa, a diferença entre o desempenho de um 

cérebro humano e o desempenho de uma máquina dotada de um sistema de Inteligência artificial tende a 

reduzir cada vez mais, chegando a um ponto, em um futuro não muito distante, onde a capacidade de 

desempenho e funcionamento de um agente de inteligência artificial pode até mesmo superior a 

capacidade de um cérebro humano (ČERKAA; GRIGIENĖA; SIRBIKYTĖB, 2015 p. 382). 
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Entretanto, a questão não é tão simples, haja vista que, antes de se definir 

questões de responsabilidade e autoria de um sistema de inteligência artificial, é 

necessário compreender a sua posição dentro do ordenamento jurídico vigente. 

A quem deveria ser atribuída a responsabilidade então nos casos onde fosse 

licenciado um programa de computador dotado de Inteligência Artificial, capaz de 

alterar seu código através do aprendizado e de tomar decisões com bases no seu 

aprendizado e na disponibilização de informação em uma rede mundial de informações 

geradas por outros sistemas de inteligência artificial33?  

IV. CONCLUSÃO 

Como se pôde observar no presente estudo, as aplicações de sistemas de 

Inteligência Artificial e Big Data na Medicina são diversas, bem como as questões 

polemicas envolvidas em cada aplicação, seja sob a ótica do Direito, da Ética etc. 

Ainda, dado o recente surgimento e desenvolvimento de tais tecnologias, não foram 

identificados muitos estudos sobre o tema, razão pela qual o objetivo do presente estudo 

foi propor algumas reflexões e introduzir problemáticas nesse campo de estudo. 

O presente trabalho destacou as tecnologias de Sistemas Especialistas dentro do 

campo de pesquisa da IAM sob a perspectiva de analisar questões de Propriedade 

Intelectual, Responsabilidade e demais fatores sobre a práticas e componentes desses 

sistemas envolvendo tecnologias de Inteligência Artificial e Big Data. 

Foi observado que, mesmo a IAM sendo um campo de estudo existente há mais 

de 40 anos, os últimos desenvolvimentos em tecnologias de Inteligência Artificial e 

processamento de dados trouxeram novos desafios à regulação e utilização de tais 

tecnologias e que ainda não foram abordados de maneira expressiva pela doutrina.  

No que se refere à privacidade, questionou-se a respeito da privacidade dos 

dados utilizados por sistemas especialistas, destacando a multiplicidade de fontes de 

informações que alimentam os Sistemas Especialistas, algumas de caráter público e 
                                                           
33 Existem várias as formas sob as quais podem tentar ser reguladas as questões de responsabilidade por 

danos causados por agentes de inteligência artificial. Uma delas seria a aplicação do princípio geral do 

Art. 12 da Convenção das Nações Unidos sobre o Uso das Comunicações Eletrônicas em Contratos 

Internacionais, onde a pessoa jurídica ou física para qual um determinado programa fosse programado, 

seria responsável por qualquer mensagem gerada por aquela máquina, reforçando assim a interpretação de 

que uma ferramenta não teria vontade própria e que o responsável por essa ferramenta seria, portanto, 

também responsável pelos resultados causados por esta (ČERKAA; GRIGIENĖA; SIRBIKYTĖB, 2015 

p. 384). 
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outras que levantam questionamento acerca da possibilidade de utilização de certos 

dados. Para permitir o uso de determinados dados para desenvolvimento futuros, foram 

apresentados também mecanismos de ‘desidentificação’ de dados e algumas 

consequências de seus usos. 

No que se refere à questão ética, Guarizi e Oliveira (2014, p. 36) entendem que 

os sistemas computacionais dotados de Inteligência Artificial para a área da saúde 

podem acabar substituindo o médico especialista por conta da sua extensa base de 

conhecimento e capacidade avançada de tomada de decisões baseadas em uma vastidão 

de dados. Merece ainda atenção o entendimento de Luxton (2014), que destaca as 

preocupações acerca das aplicações de tecnologias de Inteligência Artificial em 

determinados campos da saúde, como seria o caso da saúde mental, onde o elemento 

humano, a sensibilidade e empatia, que não podem ser reproduzidas ainda por sistemas 

de IA, são essenciais para o devido processo terapêutico. 

No que se refere à Propriedade Intelectual, foram traduzidos alguns comentários 

no que se refere a questões relacionadas aos conceitos fundamentais do direito autoral, 

dando destaque às problemáticas envolvendo o papel dos sistemas de Inteligência 

Artificial e do Big Data nas bases de dados. As questões de Propriedade Intelectual 

foram apresentadas com o objetivo de problematizar a questão, principalmente acerca 

da adequação da legislação atual a essas novas tecnologias. 

Nesse sentido, a primeira conclusão do presente trabalho foi que não existem 

ainda muitos estudos que tratam das problemáticas aqui expostas, principalmente 

aquelas referentes à Propriedade Intelectual e os impactos das novas tecnologias aqui 

mencionadas no campo do Direito da Propriedade Intelectual. 

Outra conclusão seria ratificar a importância acerca da reflexão sobre a 

regulação dessas novas tecnologias envolvendo bases de dados e tecnologias de 

Inteligência Artificial ao se verificar o aumento do uso de sistemas dotados de 

Inteligência Artificial e a sua natureza dinâmica e constantemente mutável, seja pela 

legislação atual, seja pela proposição de novas normas. 

A terceira conclusão é acerca da impossibilidade de se aplicar os entendimentos 

acerca da utilização de tecnologias de Inteligência Artificial para todos os campos da 

saúde e da mesma maneira em todos os casos. A autonomia, inclusive decisória, de tais 

tecnologias poderiam ser maiores ou menores em cada campo da saúde, relacionando-se 
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com outros aspectos, tais como a importância do fator humano em uma determinada 

prática. 

Por fim, importante se faz também uma maior reflexão acerca do tratamento dos 

dados e imagens utilizadas por sistemas especialistas de diagnósticos e questões de 

privacidade, sob a perspectiva de se privilegiar a pesquisa nesse setor através do uso de 

tais dados, utilizando mecanismos e tecnologias que impediriam a identificação de um 

determinado paciente sempre que necessário. 
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Resumo 

As Indicações Geográficas (IG’s), ligadas a sua tipicidade, estimulam a valorização dos recursos 

territoriais e o surgimento de novos nichos de mercados. Por sua vez, a articulação entre os 

produtores de uma determinada região, pode levar também ao estabelecimento de clusters 

considerado como uma possível estratégia de desenvolvimento e/ou fortalecimento econômico de 

uma região. O presente artigo tem como objetivo verificar se o reconhecimento de uma IG pode ser 

um instrumento propulsor para a formação de um cluster em determinadas regiões. Em um segundo 

momento, objetiva-se ainda indicar se um grupo de indicações geográficas reconhecidas e próximas 

pode direcionar a um segundo nível de organização de um cluster, com especialização das indicações 

geográficas, formando um cluster de IG. Metodologicamente, utilizou-se de uma pesquisa qualitativa 

e descritiva permitindo a aproximação da vivência social. Quanto aos meios de investigação 

classifica-se como bibliográfica. Assim, a partir da análise realizada e considerando-se os dados 

bibliográficos avaliados, poderia se afirmar que neste contexto a Indicação de Procedência dos Vales 

da Uva Goethe pode ter contribuído para a indução do incipiente cluster enoturísticos e vitivinícola 

que vem sendo observado na região delimitada. 

Palavras-chave: Indicação Geográfica, Clusters, Desenvolvimento Econômico, Atores Locais. 

 

 

VALES DA UVA GOETHE AND CLUSTERS: AN INSTRUMENT ANALYSIS 

Abstract 

Geographical Indications (GIs), linked to its typicality, stimulate the valuation of land resources and 

the emergence of new niche markets. In turn, the relationship between the producers in a region, can 

also lead to the establishment of clusters considered as a possible development strategy and / or 

economic strength of a region. This article aims to determine whether the recognition of a GI can be a 

driver instrument for the formation of a cluster in certain regions. In a second step, the objective is to 

also indicate whether a group of recognized and nearby geographical indications can direct a second 

level of organization of a cluster, with specialization of geographical indications, forming a cluster of 

IG. The method employed is a qualitative and descriptive research allowing the approach of social 

life. As for the means of investigation is classified as literature. Thus, from the analysis and 

considering the evaluated bibliographic data, it could be said that in this context the Provenance 

indication of the Valley of the Grape Goethe may have contributed to the induction of incipient 

enoturísticos cluster and wine that has been observed in the defined region. 

Keywords: Geographical Indication, Clusters, Economic Development, Local Actors. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O espaço geográfico, como variável de análise, tem se tornado um locus exuberante e 

provocativo em termos de produção de questionamentos acerca de sua utilização como um espaço de 

pesquisa. Ao longo dos decênios, o comércio, que era local, e tornou global e hoje vive em uma 

dicotomia e uma crise que muitos chamam de “glocal”. Os problemas locais, abrangência local, 

normas e regras, exigências dos consumidores, novas tecnologia volta às origens culturas e tradições, 

mais com a garantia de produtos seguros, e políticas públicas que ao mesmo tempo impulsionam a 

produção e a exportação, mas nem sempre veem os canais internos de comercialização.  

Diante de uma acirrada competitividade que é interna e internacional, a muitos se impõe uma 

nova direção para sua subsistência: o encontro valores que possam ser adquiridos pelos consumidores 

juntamente com os produtos que estes adquirem. O reconhecimento de produtos com conotação 

geográfica dos signos coletivos remonta à formação e ao desenvolvimento do comércio, conforme 

apontam Prot (1997), d’Hanes (2007), Carvalho (2009) e Almeida (2010). 

O Brasil é um país que está na lista dos cinco maiores territórios mundiais, com destaque para 

seu potencial agrícola, mineral, industrial, bem como um mercado interno efetivo e também com 

grande dinamismo, miscigenação e riqueza cultural. Com a abertura do mercado brasileiro ocorrido 

notadamente a partir da década de 1990, esse movimento acelerado na circulação de mercadorias 

implicou em novas formas de regulação, de natureza pública e privada, voluntárias e obrigatórias.  

Neste contexto, a disseminação da cultura da proteção de ativos intangíveis por meio da 

Indicação Geográfica (IG) emerge para diferenciar os produtos fortemente atrelados a lugares com 

marcada origem histórica e cultural, como sendo de natureza peculiar, típica, identitária, possuindo 

características especialmente encontradas nestas regiões.  

Neste sentido, as IGs, como tema emergente, têm sido foco de forte debate em nível 

internacional, pois reflete os sistemas agroalimentares de cada país e região, mas também pode ser 

compreendido como uma barreira técnica à entrada de outros produtos. No âmbito interno, sua 

discussão floresce pela difusão das premissas de que este instituto pode conferir vantagens ao 

produtor e ocasionar a agregação de valor ao produto e benefícios: i) econômicos, tais como maior 

alcance no mercado interno e expansão para o mercado externo, ii) sociais e culturais, referentes à 

inserção de regiões menos favorecidas; iii) ambientais, preservando os recursos genéticos locais e o 

meio ambiente (CERDAN  et al., 2014).  
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Por outro lado, caracterizado por determinados autores também como uma forma de 

regionalização, o cluster pode assumir diversas formas, mas destaca-se por ser uma aglomeração 

geográfica de empresas que normalmente atuam no mesmo setor da economia. Esta aglomeração 

possui vantagens competitivas que tornam as empresas mais fortalecidas no mercado (BRESSAN, 

2009). 

No entendimento de Porter (1998) cluster é definido como uma aglomeração geográfica de 

empresas e instituições de uma área particular, gerada a partir de dinâmicas econômicas específicas. 

Ainda, sob o ponto de vista de La Rovere e Shehata (2006, p.5): ”[...] os clusters podem surgir a 

partir do uso de recursos específicos da região (mão de obra ou recursos naturais), a partir do 

fornecimento de produtos a um mesmo cliente, ou então como resultado de processos históricos e 

culturais, tais como acontecem com as indicações geográficas”. 

Utilizando a característica do cluster como aglomerado de empresas numa determinada 

“região”, Schimitz (1997) define que a eficiência coletiva é o resultado de um processo interno, onde 

algumas empresas crescem e outras declinam. Neste sentido, a formação de clusters (agrupamentos, 

aglomerações), pode tornar o mercado mais transparente facilitando a ação coletiva no combate a 

problemas comuns, seja através de instituições de auto-ajuda ou mesmo por meio de governos locais.  

Baseando-se no pressuposto de Bressan (2009), de que cluster é uma forma de organização de 

uma cadeia de valor, onde há uma delimitação geográfica entre empresas e instituições para a 

promoção de coordenação e confiança entre os participantes com informações privilegiadas e laços 

fortes para obtenção de vantagens de eficiência, eficácia e acessibilidade, pode ser inferido que a 

Indicação Geográfica é uma possível formação de um cluster.  

Para Kegel, Amal e Carls (2011, p.2): “[...] a articulação da concessão da Indicação 

Geográfica entre os produtores de determinada região, pode levar ao estabelecimento de clusters, 

dinamizando a atividade econômica, induzindo o desenvolvimento regional”. 

Verifica-se que vários estudos buscaram caracterizar a indicação geográfica como sendo um 

cluster ou um Arranjo Produtivo Local (APL) (GOLLO; CASTRO, 2015), muitas vezes inclusive 

não fazendo distinção entre as três definições, ou confundindo-as, como se trata de conceitos 

equivalentes (MATOS, 2011). Ou ainda, a estes acrescendo as marcas coletivas e de certificação 

(GUEDES; MOREIRA, 2015). 

É de fundamental importância que se compreenda que se trata de constructos teóricos 

diferenciados. Desde logo, utilizando-se a própria definição contida no Acordo sobre Aspectos 

Relacionados à Propriedade Intelectual e Comércio (TRIPS) (WIPO, 1994), em seu art. 22, pode-se 
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estabelecer que “Indicações Geográficas são, para os efeitos deste Acordo, indicações que 

identifiquem um produto como originário do território de um Membro, ou região ou localidade deste 

território, quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja 

essencialmente atribuída à sua origem geográfica.” Portanto, trata-se de uma definição jurídica, 

elaborada sobre a base de uma construção histórica, que tem como foco principal identificar um 

produto (ou serviço) como sendo originário de um determinado lugar, especialmente por neste 

produto refletirem características e a reputação deste lugar. 

Já a origem dos estudos dos aglomerados de empresas, dentre os quais uma das teorias é dos 

Clusters é uma construção teórica para explicar uma realidade concreta referente a “um tipo 

particular de território, caracterizado por um conjunto de empresas e instituições vinculadas a um 

mesmo setor produtivo, com uma atuação condicionada por fatores associados à proximidade física e 

às condições sociais, culturais e institucionais presentes no local” (ZEN, 2010, p. 20), e remontam as 

diversas concepções teóricas (MARSHALL, 1890; PORTER, 1998; SCHMITZ, 1999; 

CASSIOLATO; SPAZIRO, 2003). 

Neste sentido, o que se objetiva no presente trabalho, considerando os precedentes que já 

estudaram a inter-relação de diversas formas de aglomerações e Indicações Geográficas, é verificar 

se o reconhecimento de uma IG pode ser um instrumento propulsor para a formação de um cluster 

em determinadas regiões. Em um segundo momento, objetiva-se ainda indicar se um grupo de 

indicações geográficas reconhecidas e próximas pode direcionar a um segundo nível de organização 

de um cluster, com especialização das indicações geográficas, formando um cluster de IG. 

O procedimento metodológico utilizado foi de uma pesquisa qualitativa e descritiva 

permitindo a aproximação da vivência social (SHAW, 1999). E quanto aos meios de investigação 

classifica-se como bibliográfica, uma vez que foi realizada como meio de investigação as fontes 

secundárias como: artigos científicos (nacionais e estrangeiros), teses, dissertações, livros e sites. 

O artigo está estruturado em cinco seções. A primeira é esta introdução e posteriormente na 

segunda seção apresentam-se as noções gerais sobre o conceito de indicação geográfica e seu 

surgimento. A terceira trata do conceito de cluster. A quarta faz uma análise da viabilidade da 

Indicação Geográfica originar um cluster e por fim as considerações finais e as referencias 

bibliográficas. 

 

2. INDICAÇÃO GEOGRÁFICA (IG): A COMPREENSÃO DE UM CONCEITO 
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A noção de Indicação Geográfica (IG) surgiu gradativamente, quando as qualidades e sabores 

peculiares de alguns produtos que provinham de determinados locais se diferenciavam. Essas 

características, típicas, diferenciadas, as quais não são encontradas em produtos equivalentes feitos 

em outras regiões sustentam a compreensão do significado deste signo distintivo de origem. Este 

conceito é de suma importância, pois destaca as particularidades do produto, valorizando o território, 

a cultura e a tradição que o permeiam, os quais são representados por um signo que é aposto sobre o 

produto final que chega ao consumidor (CERDAN et al., 2014).  

O uso de signos se perde na noite dos tempos. É por meio de signos e representações que se 

começam a estabelecer contatos inteligíveis entre os homens e que esses começam a representar 

objetos e ideias. Mesmo o nome que se dá a um objeto é uma convenção e, com o seu uso, é que ele 

adquire um significado e se transforma no signo que representa o objeto, conforme pode se 

observado na Figura 1 (BRUCH, 2013). 

 

Figura 1 - Signos distintivos de origem. 

 
Fonte: Bruch (2013). 

 

O objeto é o local, o terroir, a cultura e a tradição, os fatores naturais e humanos que 

compõem a origem geográfica. O signo, portanto, representa tudo o que constitui essa origem 

geográfica. Quando o interpretante vê o signo é àquela composição que ele é remetido, e o produto 

que é acompanhado do signo nada mais representa que o resultado dos fatores naturais e humanos de 

uma determinada região, combinados de maneira única. Por isso, trata-se de um signo de origem. O 

signo, assim, aposto ao produto, auxilia na representação da origem e na distinção desta origem, 

dentre inúmeras outras. Portanto, esta é a compreensão que se deve ter da definição de signo 

distintivo de origem (BRUCH, 2013). 
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Considerando que o nome desta região adquire um valor particular, pode tanto ocorrer que 

terceiros venham a usurpar da fama deste lugar, falsificando produtos, quanto pode ocorrer que os 

próprios produtores, com vistas a ter mais lucro, deixem de lado o cuidado existente e passem a 

produzir em larga escala, sem respeitar a cultura e tradição envolvida. Em decorrência disso, muitos 

produtos podem tornar-se termos genéricos. Outros, pela organização de seus produtores, podem 

buscar meios jurídicos de garantir a proteção desse bem de valor histórico e cultural que é a 

reputação de um produto que é elaborado em uma região delimitada. Uma das formas de se fazer isso 

é por meio da solicitação do reconhecimento desta como uma indicação geográfica.  

No Brasil, esta proteção se dava, até 1996, de forma negativa, reprimindo-se a falsa indicação 

de procedência. Quando o Brasil adere à Ata final da Organização Mundial do Comércio (OMC), à 

qual acompanha-se o TRIPS, também se internaliza uma nova concepção de indicação geográfica, 

supramencionada. Adequando seu marco regulatório internamente, foi promulgada no Brasil a Lei nº 

9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial – LPI) (BRASIL, 1996), regulamenta a propriedade 

industrial, e em seus artigos 176 a 182 dispõe sobre as indicações geográficas. O Instituto Nacional 

de Propriedade Intelectual (INPI) definiu os procedimentos para seu registro por meio da Instrução 

Normativa n° 25/2013, a qual estabelece a forma de reconhecimento formal. 

Em seu artigo 176 da Lei da Propriedade Industrial inclui na Indicação Geográfica, tanto a 

Indicação de Procedência como a Denominação de Origem. Define como Indicação de Procedência 

“o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado 

conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação 

de determinado serviço”. E como “Denominação de Origem o nome geográfico de país, cidade, 

região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou 

características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e 

humanos” (BRASIL, 1996). Na Figura 2 apresenta-se a diferenciação entre as duas. 

 

Figura 2 - Diferenciação entre IP e DO. 



 

ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
VALES DA UVA GOETHE E CLUSTERS: UMA ANALISE DO INSTRUMENTO 

115 

 

PIDCC, Aracaju, Ano V, Volume 10 nº 03, p.109 a 131 Out/2016 | www.pidcc.com.br 

 
Fonte: Bruch (2008). 

 

O conceito de indicação geográfica destaca particularidades de diferentes produtos, de 

diferentes regiões valorizando os territórios, criando um fator que destaca a originalidade e 

características próprias. São signos distintivos e tem sido usado amplamente no mercado 

agroalimentar, como proteção dos diferentes tipos de produtos. A partir destes signos existem 

estratégias de diferenciação dos produtos no mercado, como por exemplo, a agregação de valor 

(CERDAN et al., 2014).  

Para compreender o significado de IG, Krucken (2009, p.33) explica que se baseiam no 

conceito de terroir: “[...] são referencias geográficas utilizadas para designar produtos agrícolas e 

alimentícios que apresentam uma ou mais qualidades relacionadas com a zona de produção” (Figura 

1, retrata-se o conceito de terroir). Ressalta-se que existem outras formas de se definir e retratar 

terroir, e que esta definição também é variável dependente do produto em análise e da maior ou 

menor influência que os fatores naturais e humanos podem ter sobre sua elaboração. 

 A IG também pode ser compreendida como um instrumento de valorização e preservação das 

qualidades dos produtos que provém de uma zona geográfica delimitada. Além disso, estas podem 

ser utilizadas exclusivamente a todos os produtores e prestadores de serviço que se encontrem na 

região delimitada – não sendo um direito privado, mas sim um direito de uso coletivo. Todavia, as 

observações e critérios estabelecidos no caderno de normas deverão ser observados (BRASIL, 1996).  

As IGs da vitivinicultura brasileira, são bons exemplos da forte ligação com o território que 

favorece o reconhecimento da IG e, como destacam Flores, Falcade e Medeiros (2010), a 

vitivinicultura e o terroir podem caracterizar e diferenciar cada produto lhe conferindo uma 

identidade própria. Essa identidade pode ser materializada através das IGs que podem fomentar e 

desenvolver regiões, de acordo com a Figura 3. 

 

Figura 3 - Influência de fatores do meio geográfico na qualidade final do produto. 
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Fonte: Velloso et al. (2014, p.104). 

 

Deste modo, o reconhecimento de uma Indicação Geográfica pode agregar valor e aferir 

credibilidade a um produto ou serviço. Consolidando-se este diferencial no mercado, em função das 

suas características, este poderá se constituir em um bem escasso e, portanto mais apreciado e 

valorado, pois somente poderá ser utilizado por aqueles que estiverem estabelecidos na área 

delimitada. Neste sentido, Vieira, Watanabe e Bruch (2012, p.14), apontam que: 

 
Uma IG pode garantir alguns benefícios econômicos, tais como agregação de valor ao 

produto, aumento da renda do produtor, acesso a novos mercados internos e externos, 

inserção dos produtores ou regiões desfavorecidas, preservação da biodiversidade e recursos 

genéticos locais e a preservação do meio ambiente. Entretanto, ela por si só não garante um 

sucesso comercial determinado. O reconhecimento de uma IG, em uma região, pode induzir a 

abertura e o fortalecimento de atividades e de serviços complementares, relacionados à 

valorização do patrimônio, à diversificação da oferta, às atividades turísticas (acolhida de 

turistas, rota turística, organização de eventos culturais e gastronômicos), ampliando o 

número de beneficiários. Assim, cria-se sinergia entre agentes locais, entre o produto ou 

serviço da IG e outras atividades de produção ou serviço. 

 

Cerdan et al. (2014) apresentam algumas vantagens que podem vir a ser geradas com o 

reconhecimento do registro da Indicação Geográfica, tais como: 

a. A satisfação ao produtor, que vê seus produtos comercializados no mercado com a IG, 

valorizando o território e o conhecimento local;  

b.  Facilidade a presença de produtos típicos no mercado, que sentirão menos a concorrência 

com os outros produtores de preços e qualidade inferiores;  

c. Contribuição para preservar a diversificação da produção agrícola, as particularidades e a 

personalidade dos produtos, que se constituem num patrimônio de cada região e país; 

d.  Aumenta o valor agregado dos produtos, sendo que o ciclo de transformação se dá na 

própria zona de produção;  
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e. Estimula a melhoria qualitativa dos produtos, já que são submetidos a controles de 

produção e elaboração;  

f. Alavanca a participação no ciclo de comercialização dos produtos e estimula a elevação de 

seu nível técnico;  

g. Permite ao consumidor identificar perfeitamente o produto nos métodos de produção, 

fabricação e elaboração do produto, em termos de identidade e tipicidade da região “terroir”;  

h. Melhora e torna mais estável a demanda do produto, pois cria uma confiança do 

consumidor que, sob a etiqueta da IG, espera encontrar um produto de qualidade e com 

características determinadas;  

i. Estimula investimentos na própria zona de produção (novos plantios, melhorias 

tecnológicas no campo e na agroindústria);  

j. Facilita a comercialização dos produtos, melhorando o acesso ao mercado através de uma 

identificação especial (Indicação Geográfica ou Denominação de Origem – DO); isso se 

constata, especialmente, junto às cooperativas ou associações de pequenos produtores que, via 

de regra, possuem menor experiência e renome junto ao mercado;  

k. Gera ganhos de confiança junto ao consumidor quanto à autenticidade dos produtos, pela 

ação dos conselhos reguladores que seriam criados e da autodisciplina que exigem;  

l. Favorece o marketing, através da IG, que é uma propriedade intelectual coletiva, com 

vantagens em relação à promoção baseada em marcas comerciais;  

m. Promove produtos típicos;  

n. Ajuda no combate à fraude, o contrabando, contrafação e as usurpações e; 

o.  Contribui para o aumento as exportações e protegendo os produtos contra a concorrência 

desleal externa.  

  Neste sentido, as IG´s popularizam e contribuem para o reconhecimento da região, muitas 

vezes colaborando para o desenvolvimento do turismo, com uma maior facilidade de marketing, tanto 

do produto quanto da região, inclusive com a promoção de festas regionais, apresentando-se muitas 

vezes como “[...] responsáveis por um significativo impacto econômico em alguns países, 

instrumentalizando o desenvolvimento nestes” (LOCATELLI, 2007, p. 55). 

O Brasil possui uma grande diversidade, é rico tanto no meio biológico como natural, 

abrigando cerca de 20% de todas as espécies vegetais do mundo. Possui uma trajetória de grande 

vastidão, onde cada uma das suas regiões possui peculiaridades, aliadas as populações com suas 

diversidades étnicas e culturais e conhecimentos tradicionais.  No país, assim como em outros países 
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em desenvolvimento, as IGs são inseridas como parte de uma temática recente e ainda desconhecidas 

pela maioria de seus habitantes, onde existem comunidades e conhecimentos tradicionais, riquezas 

culturais e biológicas, sabores particulares, artesanatos típicos (CERDAN et al., 2014).  

Aliado a isto, a IG vem para fortalecer a sócio biodiversidade enquanto um patrimônio 

comum da humanidade. Segundo consta no site do INPI, no território brasileiro é reconhecido pelo 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, 59 indicações geográficas: 41 (quarenta e uma) 

Indicações de Procedência e 18 (dezoito) são Denominações de Origens (10 nacionais e 08 são 

estrangeiras). Estes dados constam no site do INPI, podendo sofrer atualizações a qualquer momento 

(INPI, 2016). 

Especificamente no setor vitivinícola até novembro de 2016 foram concedidos pelo INPI oito 

registros de IGs1 apresentadas pelo Quadro 01 a seguir: 

Quadro 1 –  IGs vitivinícolas reconhecidas pelo INPI até 2015. 

Data de Concessão Descrição Associação/Requerente detentora da IG 

 

 

 

19/11/2002 

 

 

 

IG200002 

Vinhos: tinto, branco e espumante. 

Indicação de Procedência (IP) 

A região do VALE DOS VINHEDOS 

possui, uma área total de 81,23Km2, 

distribuída na sua maior parte no 

Município de Bento Gonçalves, mas 

também nos Municípios de Garibaldi e 

Monte Belo do Sul.  

Vale dos Vinhedos 

A. P. de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos - 

APROVALE 

 

 

 

25/09/2012 

 

IG201008 

Vinhos: tinto, branco e espumante. 

Denominação de Origem (DO) 

 A área geográfica delimitada da região 

de Denominação de Origem Vale dos 

Vinhedos possui 72,45 km2 e está 

localizada 61,07% no município de 

Bento Gonçalves, 33,49 % no município 

de Garibaldi e 5,44 % no município de 

Monte Belo do Sul. 

Vale dos Vinhedos 

A. P. de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos - 

APROVALE 

 

 

 

13/07/2010 

IG200803 

Vinhos: tinto, brancos e espumantes 

Indicação de Procedência (IP) 

A área geográfica delimitada se situa na 

Região Nordeste do Estado do Rio 

Grande do Sul, entre a Serra Geral e o 

Planalto 

dos Campos Gerais, compreendendo 

parte dos municípios de Bento 

Gonçalves e Farroupilha. 

Pinto Bandeira 

Associação dos Produtores de Vinhos de Pinto 

Bandeira 

                                                 

1 Para o estudo foi desconsiderada a Indicação de Procedência Vale do Submédio do São Francisco, no Nordeste. 
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14/02/2012 

IG201009 

Vinho de Uva Goethe 

Indicação de Procedência (IP) 

Microrregião localizada entre as 

encostas da Serra Geral e o litoral sul 

catarinense nas bacias do rio Urussanga 

e rio Tubarão, compreendendo os 

municípios de Urussanga, Pedras 

Grandes, Cocal do Sul, Morro da 

Fumaça, Treze de Maio, Orleans, Nova 

Veneza e Içara. 

Vales da Uva Goethe 

PROGOETHE - Associação dos Produtores de 

Uva e do Vinho Goethe 

 

 

11/12/2012 

BR402012000002-0 

Vinhos e espumantes 

Indicação de Procedência (IP) 

A indicação de procedência Altos 

Montes é a área contínua localizada nos 

municípios de Flores da Cunha e Nova 

Pádua, totalizando 173,84km2. 

Altos Montes 

Associação de Produtores dos Vinhos dos Altos 

Montes 

 

 

01/10/2013 

BR402012000006-3 

Vinhos 

Indicação de Procedência (IP) 

A região delimitada de “Monte Belo” é 

uma área continua localizada nos 

municípios de Monte Belo, Bento 

Gonçalves e Santa Tereza, totalizando 

56,09 km2.  

Monte Belo 

Associação dos Vitivinicultores de Monte Belo 

do Sul 

 

 

14/07/2015 

 

BR402014000006-9 

Vinho Fino Branco Moscatel, Vinho 

Moscatel Espumante; Vinho Frisante 

Moscatel; Vinho Licoroso 

Moscatel; Mistela Simples Moscatel; 

Brandy de Vinho Moscatel. 

Indicação de Procedência (IP) 

A área geográfica contínua de 379,20 

km2 inclui integralmente o município de 

Farroupilha. 

Farroupilha 

Associação Farroupilhense de Produtores de 

Vinhos Espumantes, Sucos e Derivados – 

AFAVIN 

Fonte: Fonte: Adaptado de INPI (2016). 

A Figura 4 apresenta a distribuição das IG´s de acordo com as regiões no território brasileiro. 

No entanto, o que se denota que a maior concentração de IGs vitivinícolas estão situadas na região 

sul do Brasil. Este fato decorre principalmente da colonização italiana, o que trouxe a cultura e o 

saber fazer, permitindo assim, a concessão de vários registros pelo INPI. 

Figura 4 - Mapa das indicações geográficas brasileiras para vinhos. 
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Fonte: Embrapa Uva e Vinho, alterado pelo Ibravin (2014). 

 

Neste contexto, o reconhecimento de uma IG pode ser tanto o resultado de uma pré-existente 

aglomeração de empresas em uma determinada região, ou sua declaração de existência pode ser um 

vetor para que novas empresas venham a se instalar. No caso específico destacado, se verifica que há 

um aglomerado sim, mas de indicações geográficas, especificamente na região da Serra Gaúcha no 

Estado do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. O reconhecimento destas seria causa ou 

consequência? Ao utilizar um mapa apenas desta região, fica bem clara a proximidade das IG (Figura 

5).  

 

 

 

 

Figura 5 - Mapa das indicações geográficas da Serra Gaúcha para vinhos. 
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Fonte: EMBRAPA (2015). 

 

Por outro lado, regiões menos conhecidas, como a Campanha e o Vale do Submédio do São 

Francisco, que estão em fase de desenvolvimento, teriam o reconhecimento da indicação geográfica 

como vetor da criação de um cluster? 

E no diferenciado caso dos Vales da Uva Goethe, que inclusive não era considerado no mapa 

original da Embrapa, havia uma indústria precedente, ou foi a união em busca deste reconhecimento 

que fez com que a região reavivasse para suas tradições? Este último caso será analisado mais 

detalhadamente na quarta seção. 

 

3. Cluster: causa ou efeito? 

A ideia de aglomerações setoriais num determinado espaço geográfico é antiga, Alfred 

Marshall em sua obra Principles of economics (1890) destacou que as economias asseguradas pela 

concentração de pequenas empresas, com características similares numa determinada localidade, 

referindo-se a ganhos com economias externas, são condições relevantes à essas empresas. O 

conceito foi introduzido com objetivo de definir como e porque o fator “local” importa, mostrando 

como estas pequenas empresas podem ser eficientes e competitivas.  

Um dos lugares onde se estudou e testou esta tese foi na denominada Terceira Itália passou a 

ser usado no final dos anos de 1970, devido ao escasso progresso econômico no sul pobre (Segunda 

Itália) em confronto com o Noroeste, tradicionalmente rico (Primeira Itália), que defrontava com uma 

grave crise. Em contraste, o centro e o noroeste da Itália estavam passando por um crescimento 

rápido, ao qual atraía atenções dos cientistas sociais. Neste Beccatini passou a utilizar o conceito de 
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distrito industrial para demonstrar o sucesso que essas pequenas empresas estavam apresentando 

(SCHIMTZ, 1997).  

Segundo o debate internacional deste sucesso, os atributos destes distritos industriais se deram 

divido à proximidade geográfica, especialização setorial, predominância de firmas pequenas, 

colaboração estreita entre elas, e uma identidade sócio-cultural que favorece a confiança (SCHIMTZ, 

1997). 

Com essa característica de regionalização, o cluster é interpretado por diversos autores de 

maneiras singulares. Para Porter (1998), pode ser caracterizado como um agrupamento geográfico de 

empresas e instituições em uma determinada área, interligados por elementos comuns e 

complementares. Incluem fornecedores de matérias-primas e fornecedoras de infra-estrutura 

especializada. Para Schmitz (1997) é definido como uma concentração de setores e empresas, que 

podem auferir ganhos de eficiência, as quais raramente uma empresa isolada poderia atingir 

(MASCENA, FIGUEIREDO; VENTURA, 2012). Para Rosenfeld (1997), cluster é uma 

concentração geograficamente delimitada por negócios interdependentes com canais ativos de 

transações de negócios, diálogo e comunicação e que coletivamente compartilham oportunidades e 

ameaças comuns. Segundo Zen (2010), há diferentes definições que consideram as ligações sociais, a 

aprendizagem coletiva e a geração de inovações como características essenciais para a existência de 

um cluster. Desta forma, o cluster pode ser definido como um aglomerado caracterizado pelas 

relações dinâmicas entre organizações que compartilham o mesmo território.  

De acordo com Schimitz (1997), o modo de organização dos clusters pode ser visto de 

diversas formas. As relações verticais vão desde as grandes firmas e a divisão do trabalho até as 

pequenas firmas que complementam umas às outras. Nas relações horizontais a rivalidade é intensa, 

contudo a cooperação entre elas é mais variada. Nos casos de países em desenvolvimento como o 

Brasil, Suzigan et al (2006) explica que os clusters tendem a estar associados com identidade sócio-

cultural, esta identidade desempenha uma parte ativa nas sanções e não tem sido de forma planejada 

pelo Estado. Essas estruturas produtivas localizadas passaram a ser crescentemente foco da atenção 

de diversos órgãos públicos e instituições por meio de ações e medidas de apoio e ao 

desenvolvimento da competitividade das empresas locais. 

Quanto à cooperação entre elas, Rovere e Shehata (2006) afirmam que organizar laços de 

cooperação dentro de um cluster pode parecer relativamente mais simples do que o estabelecimento 

de alianças estratégicas, uma vez que as firmas do cluster estão próximas umas das outras, seus 

empresários provavelmente já se conhecem e têm uma formação cultural comum.  
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Para fundamentar a afirmação dos autores acima, Aquino e Bresciani (2005) caracterizam 

cooperação como sendo um trabalho em conjunto para atingir um objetivo comum, e para que isto 

ocorra entre empresas, são necessárias relações de confiança mútua, definição dos objetivos comuns 

e coordenação das atividades de cooperação. Essas são encontradas nas aglomerações produtivas que 

possuem objetivos específicos para a criação de economia de escala ou de escopo. Estas relações 

firmadas entre empresas de um mesmo segmento de atuação podem vir a resultar na melhoria dos 

índices de qualidade e produtividade, redução de custos e de tempo fabricação e, principalmente, no 

aprendizado entre as empresas envolvidas. 

Baseando-se no conceito de Bressan (2009) cluster é uma forma de organização de uma 

cadeia de valor e existe uma delimitação geográfica entre empresas e instituições para a promoção de 

coordenação e confiança entre os participantes com informações privilegiadas e laços fortes para 

obtenção de vantagens de eficiência, eficácia e acessibilidade, adentra-se a Indicação Geográfica 

como possível formação de um cluster. 

Ainda, pode ser considerado que o cluster é uma organização econômica que permite o 

desenvolvimento de inovações, que nos dias atuais é de extrema importância para a competitividade 

das empresas, em um contexto em que a redução de custos não é mais o fator mais importante para se 

obter vantagens comerciais, conforme apontado por Bressan (2009). 

 

4. Indicação Geográfica como um indutor da formação clusters ou resultado destes 

Nesta seção será realizada a apresentação de como se procedeu o estudo e a elaboração do 

reconhecimento da área delimitada pela Indicação de Procedência dos Vales da Uva Goethe para, ao 

final, verificar se a IG é um indutor da formação de cluster ou resultado destes. Neste contexto, 

decorrente de uma trajetória da colonização italiana no final do século XIX, a vitivinicultura na 

região de Urussanga, manteve a tradição e vínculos com a produção de vinho a partir da uva Goethe, 

uma variedade que no cultivo e na produção de vinho sempre foi destaque na região. Primeiro foi a 

sua ótima adequação ao território, depois veio a notoriedade da qualidade de seus vinhos brancos. 

Certamente um vinho único, diferenciado e não encontrado em outro local.  

A partir da década de 1970, novos rumos foram em busca das referencias identitárias, por 

meio da valorização do passado e da experiência dos imigrantes italianos. Novas vinícolas foram 

criadas, a exemplo da Vitivinícola Urussanga (Casa del Nonno) e a Vinícola Mazon, reiniciando-se 

um trabalho de organização e incentivo à produção vitivinícola (REBOLLAR et al., 2007). As 
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vinícolas Trevisol e Quarezim já possuíam a tradição de seus antecessores e Vinícola De Nonni, foi 

criada após a concessão da IPVUG.  

Na década seguinte, os experimentos com uva e vinhos realizados pela antiga Subestação de 

Enologia – atualmente a Estação Experimental de Urussanga dirigida pela Empresa de Pesquisa 

Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI) – foram retomados. 

A partir deste cenário, intensificado pela identificação étnica ítalo-brasileira presente na 

região, a produção de vinho e o turismo, foi criado em 2005 a Associação dos Produtores e Uva e 

Vinho Goethe (ProGoethe), o qual buscaram o reconhecimento da qualidade, tipicidade, 

tradicionalidade e das características exclusivas dos vinhos e espumantes de uva Goethe, por 

intermédio de uma Indicação Geográfica.  

Com o apoio do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) e da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 

(EPAGRI), o reconhecimento da Indicação de Procedência dos Vales da Uva Goethe (IPVUG) foi 

concedido em 14 de fevereiro de 2012, com o registro pelo Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial (INPI). O registro foi publicado na Revista de Propriedade Industrial n°. 2145, na forma de 

signo nominativo, para vinho branco seco, suave ou demi-sec, leve branco seco, suave ou demi-sec, 

vinho espumante brut ou demi-sec obtidos pelo método tradicional e pelo método “Charmat”, vinho 

licoroso.  

A delimitação da área que compõe os Vales da Uva Goethe pode ser observada na Figura 6. 

 

Figura 6 – Delimitação da área dos Vales da Uva Goethe. 

 
Fonte: Silva (2011) e Vieira, Garcia e Bruch (2013). 
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A área delimitada dos Vales da Uva Goethe está localizada nos limites que determinam a área 

geográfica para a produção da Uva Goethe com a qualidade IPVUG, cujos vinhedos deverão estar 

instalados nas áreas delimitadas. Foram definidos pelos divisores de água das bacias do Rio 

Urussanga e do Rio Tubarão. Os limites são formados pelas sub-bacias do Rio América, do Rio 

Caeté, do Rio Cocal, do Rio do Carvão, do Rio Maior que são afluentes do Rio Urussanga e o vale 

principal desse mesmo Rio na área delimitada sub-bacia do Médio Urussanga (Regulamento de Uso 

da IPVUG, 2012). As vinícolas situam-se nos municípios de Urussanga, Pedras Grandes, Cocal do 

Sul, Morro da Fumaça, Treze de Maio, Orleans, Nova Veneza e Içara no Estado de Santa Catarina, 

Brasil (VIEIRA, WATANABE; BRUCH, 2012). 

A partir da concessão do registro, já foi percebido o que havia sido previsto no Dossiê para 

solicitação da IG, ou seja, a partir da consolidação da Indicação Geográfica houve a promoção do 

desenvolvimento regional, com a entrada de novos vitivinicultores (a exemplo do Villa Baldin, que 

vem se estruturando para ser formalizada de acordo com as normas da IPVUG), novos produtos (a 

exemplo do lançamento dos espumantes de uva Goethe), turismo de qualidade (varias atrações 

turísticas históricas e eventos na cidade), melhor arrecadação e renda a todos os segmentos 

envolvidos (pousadas e hotéis, restaurantes, cafés, sorveterias, etc.) na cadeia produtiva de uva e 

vinho. 

A partir da concessão do registro, os associados já estão percebendo a diferença, uma vez que 

as vinícolas estão presenciando o aumento da procura dos vinhos e espumantes produzidos a partir da 

uva Goethe, tanto pelos residentes, como por novos turistas na região. Há a percepção por parte dos 

vitivinicultores, quando os turistas visitam as vinícolas solicitam diretamente os vinhos e espumantes 

de uva Goethe, advindos da curiosidade em conhecer um produto diferenciado e com agregação de 

valor pela qualidade. Inclusive os associados já percebem que a receptividade dos compradores para 

o vinho Goethe mudou, com um crescimento médio em torno de 20% na comercialização para os 

vinhos e de 30% para os espumantes, segundo apresentado pelo presidente da ProGoethe. As 

pousadas e restaurantes estão se modernizando para receber este novo fluxo de turistas, bem como 

houve a criação de novos empreendimentos comerciais, na área gastronômica, para atender a 

demanda. 

Ainda, Pereira e Vieira (2014) em pesquisa realizada nos Vales da Uva Goethe, no município 

e Urussanga, apresentam que a região possui os elementos para o desenvolvimento do enoturismo, 

tendo em vista que as empresas atuantes no setor, que prestam serviços direta ou indiretamente ao 

turista ou ao visitante, possuem os elementos que conferem identidade e demonstram o envolvimento 
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necessário com o lugar em que ela se encontra e com o público atendido. Possuem os elementos 

considerados importantes para o enoturismo: serviços turísticos de alimentação, hospedagem, 

transporte e eventos, patrimônio histórico e cultural os bens de natureza material e imaterial que 

expressam ou revelam a memória e a identidade das populações e comunidades.  

Portanto, o município possui os elementos constituintes do enoturismo, ou seja, o contato 

direto do turista com os processos produtivos, o conhecimento e a prova dos vinhos das regiões 

visitadas, passeios e percursos que envolvem o patrimônio paisagístico e arquitetônico relacionados à 

cultura da vinha e à produção do vinho.  De acordo com Pereira e Vieira (2014), são estas as 

características e os aspectos que colocam o turismo como uma atividade associada fundamental, não 

apenas pelos recursos financeiros que ela mobiliza diretamente, mas por sua capacidade como 

instrumento promocional das regiões nas quais suas atividades se inserem, promovendo o 

desenvolvimento da região como um todo, considerados como pressupostos para constituir um 

cluster de turismo. 

Neste sentido, as IG’s possibilitam o desenvolvimento aproveitando o conjunto natural da sua 

região, o patrimônio histórico, o saber fazer, criando um “processo de qualificação” que permite uma 

adequada colocação de seus produtos em mercados dinâmicos, as habilidades artísticas, culinárias e a 

tradição folclórica de uma determinada população, em busca da melhoria da qualidade de vida 

(VIEIRA; PELLIN, 2014; BRUCH, 2008; VIEIRA, WATANABE; BRUCH, 2012). Assim, a partir 

da análise realizada e considerando-se os dados bibliográficos avaliados, poderia se afirmar que neste 

contexto a IP Vales da Uva Goethe pode ter contribuído para a indução do incipiente cluster  

enoturísticos e vitivinícola que vem sendo observado na região delimitada. 

 

5. Considerações finais 

Diante da contextualização apresentada e atingindo o objetivo da pesquisa, ao qual foi 

direcionada a compreender o significado e a formação de um cluster juntamente com a Indicação 

Geográfica afirma-se que uma área delimitada por IG pode se tornar um cluster, pois as IG’s, ligadas 

a sua tipicidade, estimulam a valorização dos recursos territoriais e o surgimento de novos nichos de 

mercados.  

Por sua vez, a articulação entre os produtores de determinada região, pode levar também ao 

estabelecimento de clusters, considerado como uma possível estratégia de desenvolvimento e/ou 

fortalecimento econômico de uma região. A formação de um cluster pode assumir diversas formas, 

destacando-se principalmente por ser uma aglomeração geográfica de empresas que normalmente 
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atuam no mesmo setor da economia tornando-se um “aglomerado” interligado por um setor 

específico.  

Ou seja, são concentrações geográficas de empresas interconectadas de um setor específico 

que englobam arranjos de empresas relacionadas e outras entidades importantes para competição, 

favorecendo essa competitividade, com base no aglomerado e nos diferenciais regionais que 

possuem. Portanto, a grande importância do reconhecimento das indicações geográficas nas pequenas 

localidades, é possibilidade de sua atuação como instrumento de desenvolvimento da economia local, 

bem como um estímulo aos atores sociais para promover processos de qualificação numa 

determinada área geográficas.  

Conforme apontam Bruch, Vieira e Barbosa (2014) para as pequenas regiões menos 

desenvolvidas, conseguir ter o reconhecimento do mercado de suas características singulares pro 

meio do uso de um sinal como a Marca Coletiva ou a Indicação Geográfica pode ser uma interessante 

alternativa de inserção no mercado diante da impossibilidade dos pequenos produtores competirem 

com as grandes empresas, principalmente as do agrobusisness.   

Por fim, com a conquista da IG, a empresas participantes da cadeia na região juntamente com 

a formação de um cluster podem alcançar um aumento no seu faturamento e na competitividade no 

mercado interno e externo.   
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Compulsory license in Brazil: competition tool or just a threat? 

Milton Lucídio Leão Barcellos1 
 

ABSTRACT 

The compulsory license flexibility should be considered as a real tool in order to correct the 

abuse or deviation in the use (or absence of use) of intellectual property rights. This paper 

looks into one of the hypothesis that could be connected with the internationally 

recognized (but not used) compulsory license in the patent field related to the Brazilian 

context. The mentioned hypothesis is connected with the recognition of the fraternity 

principle as a hermeneutic basis to illuminate the compulsory license system in order to 

become more than just a threat and confirm its essential competition functionality. 

Key Words: Compulsory license.  

 

INTRODUCTION 

Brazil has a system of compulsory licenses that is aligned with international standards for 

non-voluntary license exceptions. Any analysis of the compulsory license system as a 

policy tool in the international context takes us back to the Paris Convention of 1883 

(Article 5, implicating an obligation to use the patented invention) and its Hague Act of 

1925 (specifying the possibility of non-voluntary licenses based on the abuses of the 

patent-holder).2  In the Brazilian context, we would look to the Brazilian Constitution of 

1824, not for containing a specific provision regarding non-voluntary licenses, but as 

suggesting an alternative to loss of patent rights when the expropriation of the invention 

would serve the public interest.3  Later Brazilian constitutions and industrial property laws 

allow both the protection of inventions and the option of expropriation of inventions or, in 

more recent constitutions and laws, specific regulations in the industrial property laws 

related to compulsory licenses (Law 9279/96).4 This Chapter seeks to identify why the 

                                                 
1 Independent Intellectual Property Researcher and Professor in Brazil. Lawyer, Licensed Patent and Trademark 

Attorney in Brazil. Partner of Leão Intellectual Property Firm. Address: Av. Plínio Brasil Milano, 757, 13th Floor, Porto 

Alegre, RS, Brazil, Zip Code 90520-002. E-mail: milton@leao.adv.br. Phone: +55 51 32260624. 
2 See Milton Lucídio Leão Barcellos, Licença Compulsória: Balanceamento de interesses, motivação e controle dos atos 

administrativos, Brazilian Intellectual Property Association Review (Magazine) November/December 2005, p. 60.  In 

the book “Propriedade Industrial e Constituição” (Industrial Property and the Constitution), I also analysed the 

compulsory license system based on a balanced and harmonic preponderance of the utilitarian and social plan theories.  
3 Art. 179, item XXVI of the Brazilian Constitution of 1824. 
4 Art. 72, § 25 of the Brazilian Constitution of 1891; Art. 141, § 17 of the Brazilian Constitution of 1946; Art. 150, § 24 

of the Brazilian Constitution of 1967 combined with the Articles 33 to 36 of the Brazilian Industrial Property Law n. 

5772 dated 1971; Art. 5, item XXIX of the Brazilian Constitution of 1988 (in force) combined with the Articles 68 to 74 

of the Brazilian Industrial Property Law n. 9279/96. 

mailto:milton@leao.adv.br
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compulsory license system has not been used as a tool to ensure better balanced 

technological competition in Brazil. 

According to the Federal Constitution of Brazil of 1988, the patent system is 

bounded to the accomplishment of the following: “. . . social interest and the technological 

and economic development of the country” in a harmonic and balanced sense. The 

compulsory license system, as part of the Brazilian patent system and industrial property 

law regulations, should be seen as a complementary tool to accomplish those harmonic 

and balanced constitutional goals.  When we analyse the Brazilian patent system through 

the constitutional principles of liberty and equality, we can understand the system in 

general terms as involving a balance of free expression of creations in a free competition 

environment  and “ideal” protection of technologies. 

This understanding is possible when we consider an invention as one of the 

creativity expressions of the human being (focused on solutions for our day-by-day 

problems in all technological fields), and this expression it is only possible when we have 

freedom guaranties5. The “ideal” protection of technologies should be understood as the 

customized ideal protection of each technology based on its natures and environment 

characteristics. The one-size-fits-all model (here considering the same requirements and 

the same protection to an invention in all fields of technologies) it is far from the “ideal” 

protection of technologies. And here we find the need of reconnection of the equality 

principle with the basis of the patent system: it is impossible to reach the right balance 

without considering the differences between the different technologies in order to grant 

customized protection for different technologies6.     

This chapter examines how the compulsory license works (or should work) as an 

effective tool to provide a desirable (constitutional) harmonic and balanced patent system. 

In particular, it asks why compulsory license provisions exist in Brazil but are not really 

                                                 
5 The view proposed of the principle of liberty is based on its competition dimension. The free competition and free 

enterprise are dimensions of the liberty. Based on that, we must make sure that the patent system will be helping, in the 

innovation dimension, a free competition and free enterprise. See Charlene Maria de Ávila Plaza and Nivaldo dos 

Santos in A Interface da Propriedade Intelectual e o Direito da Concorrência: Direitos Excludentes ou Convergentes 

(2010). 
6 Here we understand the equality principle not only related to its formal dimension (equal treatment and opportunity to 

all. See Jacques d’Adesky in Ação Afirmativa e Igualdade de Oportunidades (2003)), but in its material dimension in 

order to allow different treatment to different situations through the decision of the basis of the differentiation. For 

example, the extension of the 20 year protection of a patent based on the delay to get into the market with products 

related to the patent. Of course that this example (together with examples such as those related to new uses of an 

already patented invention) is a different treatment of one specific technology based on the peculiarities of the specific 

market (and of course that this behavior it is a kind of discrimination that theoretically would not be allowed by the 

article 27.1 of the TRIPS Agreement). To see a deep view of how the equality principle should be understood as a basis 

of the patent system, see Milton Lucídio Leão Barcellos in Hermeneutic Limits and Possibilities of the Equality 

Principle in the Brazilian Patent Law (2010)..   
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used.  The limited use of compulsory licenses can be explained in part by the lengthy 

prosecution of a patent application in Brazil, by misunderstanding about the role of the 

patent system, and by the procedural difficulties of implementing compulsory licenses. 

Instead, we should take an approach to the compulsory license system that is 

based on the general principle of fraternity7. A compulsory license can be conceived not in 

terms of the restriction of rights of the patent owner, but in terms of helping others without 

diminishing ourselves. Even if we look at the compulsory license from behind Rawlsian veil 

of ignorance,8 we would have to think about the fraternity principle as a complementary 

way of balancing the general constitutional principles of liberty and equality. 

 

II THE ABSENCE OF USE OF THE COMPULSORY LICENSE FLEXIBILITY IN BRAZIL 

Perhaps the view expressed by the US Supreme Court judge, Justice O’Connor, can shed 

some light on the way we should understand the flexibility offered by compulsory licenses. 

Justice O’Connor stressed that the free exploitation of ideas should be the rule and the 

privatization of certain innovation creativity through the patent system should be the 

exception.9  Although compulsory licenses contribute to that flexibility,10 it is remarkable 

that the flexibility created by the Brazilian compulsory license provision has not been used. 

The reasons for this absence of use of the flexibility stem in part from a failure to 

understand the patent system as an exception to free competition11.  In Brazil, we use the 

term “patent rights flexibilities.” But the logic of the Brazilian patent system is different from 
                                                 
7 The principle of fraternity is based on the fact that liberty and equality are not enough to establish and sustain a free, 

equal and inclusive society. So the fraternity principle is the balance needed in a democratic system in order to assure 

minimum human rights. The meaning of the fraternity principle is related to the fact that it is impossible to live without 

living together, and based on that the fraternity is essential in social relations (see Fabiana Barletta in Liberdade, 

Igualdade e Solidariedade como Direitos Fundamentais na Democracia (2005)). And the fraternity dimension is needed 

in order to guarantee the participation of the society of the benefits generated by a system based on liberty and equality. 

For example and specifically related to the patent system, the access of essential patented medicines would not be 

possible without the enforcement of a fraternity view of the patent system since the liberty and equality alone would not 

be able to answer to the demand of poor countries for those medicines.   
8 See John Rawls. A Theory of Justice, Harvard University Press, 1999, chapter III, p. 118. 
9 Bonito Boats, Inc. v Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141 (1989). 
10 In connection with the view of the free exploitation of ideas as a rule and the patent system as an exception, the 

Brazilian case of compulsory license in the competition field can be seen as a non-exploitation or insufficient working 

of the patented invention based in the Nortox Agroquímica S.A. v Monsanto case (1984). See Denis Allan Daniel in 

Realities of Licensing in Brazil (1988) available at http://lesnouvelles.lesi.org/lesnouvelles1988/lesNouvellesPDF06-

88/Realities-of-Licensing-in-Brazil.pdf.  
11 See João da Gama Cerqueira in Tratado da Propriedade Industrial (1982) where the author is based on a patent 

protection as a natural right and, based on that, believes that the patent right has a kind of “immunity” from the 

competition scrutiny about the legitimate use of the patent rights. With the same natural rights view see José Carlos 

Tinoco Soares in Tratado da Propriedade Industrial – Patentes e seus sucedâneos (1998). Many contemporany authors 

have a different view of the patent rights as part of the competition system policy or as a kind of an exception of the free 

competition (aligned with the author view) such as Denis Borges Barbosa in Uma Introdução à Propriedade Intelectual 

(2003), Newton Silveira in Abuso de Patentes (2014) and Karin Grau-Kuntz in O CADE e o caso das peças de 

reposição must-match (2010),  

http://lesnouvelles.lesi.org/lesnouvelles1988/lesNouvellesPDF06-88/Realities-of-Licensing-in-Brazil.pdf
http://lesnouvelles.lesi.org/lesnouvelles1988/lesNouvellesPDF06-88/Realities-of-Licensing-in-Brazil.pdf
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the logic of the TRIPS Agreement.12The logic of the use of the compulsory license system 

at the national level in Brazil should not be the same as the logic of this flexibility in the 

TRIPS Agreement.13  We should recognize national patent law in the context of free 

competition.  As soon as we consider the patent system as an exception to free 

competition, we should consider the compulsory license as one of the expressions of free 

competition instead of a “flexibility” of the patent system. Even if we look at that in a strictly 

semantic way, we must pay attention to the message that we are receiving when 

considering the compulsory license from a “flexibility” point of view (as international law 

might suggest). 

 The nonuse of the flexibility of compulsory licenses is also attributable to procedural 

difficulties in implementing a compulsory license based on abuse of rights, abuse of 

economic power or patent dependency.  Looking into the procedural system underlying the 

grant of compulsory license in Brazil, we see that from a competition law perspective a fine 

would be faster, efficient and easier to implement than a compulsory license obligation 

when dealing with the abuse of economic power cases. 

According to the Brazilian Patent and Trademark Office (Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial – INPI),14 the request of a compulsory license must be 

accompanied by: 

1. official fee 

2. a formal petition 

3. documents that justify the compulsory license request, such as, for example, 

market survey that proves the insufficient exploitation of the patented invention 

4. the applicant of the compulsory license request must prove that they have full 

conditions to practice the invention by themselves 

                                                 
12 See Nuno Pires de Carvalho. A estrutura dos sistemas de patentes e de marcas – Passado, presente e futuro. Ed. 

Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2009, p. 406: “Therefore, the logic of the international protection of patents is different 

from the logic of national protection. And it will continue to evolve, because as some players find new techniques to 

counter the gains of the other players, some of these players introduce new assets, or simply change tables – to play the 

same game” (author translation). 
13 This statement should not be interpreted as suggesting that the Brazilian Industrial Property Law is not compliant 

with the TRIPS Agreement. It should be understood in the meaning of the Christophe Geiger well-defined affirmation 

when referring to the TRIPS limitations and exceptions: “However, the TRIPS Agreement, despite having many 

unsatisfying provisions, has one major advantage: some provisions are vague, unclear and their exact scope is often 

hard to understand. This can be an advantage because when legal provisions are unclear, judges or scholars have to give 

them a meaning, to propose interpretations. This allows the IP community to have a certain influence where provisions 

of the TRIPS Agreement offer some flexibility, by ‘rethinking’ them in a balanced manner when they present a risk of 

leading to unbalanced solutions” Christophe Geiger, Exploring the flexibilities of the TRIPS Agreement’s provisions on 

limitations and exceptions in The Structure of Intellectual Property Law – Can one size fits all? (Annette Kur and 

Vytautas Mizaras eds, Cheltenham, Edward Elgar, 2011) 287–288. 
14 See http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/guia_basico_contratos_de_tecnologia. (Accessed August 18,  2013). 

http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/guia_basico_contratos_de_tecnologia
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5. the prosecution of the compulsory license application will be as follows: once the 

compulsory license request is officially published, the patent-owner will have 60 

days to present a response. After that response, INPI will have 30 days to 

examine the request and issue a decision. 

As we can see from the requirements listed above, the items 1 and 2 are formal 

requirements easily accomplished. The elapsed time involved with the prosecution of the 

compulsory license procedure (item 5 above) it is also reasonable. 

The item 3 could involve an obstacle for the applicant in order to fulfill the INPI 

requirements because of the open clause without informing the specific documents that 

would be considered enough to justify the compulsory license request15. 

To fulfill the item 4 requirement the applicant would have to prove the full capacity to 

practice the invention by themselves. In the pharmaceutical field and other technological 

fields that are sensitive to different market and health regulations, for instance, this 

requirement would involve a high investment in the Brazilian context in order to make 

possible to one solely applicant to fulfill this requirement16. The combination of two or more 

different companies would be needed.     

The main difficulties of implementation of the compulsory license based on 

absence/insufficient exploitation and/or the abuse of rights and/or the abuse of economic 

power and/or the dependency of patents are related to the third and fourth requirements 

listed above.   

There are other problems.  For example, in Brazil, the full patent prosecution usually 

takes around 10 years (before the grant of the patent).  But a compulsory license based on 

non-exploitation or insufficient exploitation can be applied only three years after the grant 

of the patent.17  Moreover, the “abuse of rights” standard is an open clause that admits 

different interpretations, making the application of this compulsory license modality 

uncertain. Brazilian law recognizes traditional concepts of abuse of rights, such as those 

related to license agreement clauses.  But establishing abuse of rights based on refusal to 

license, requesting abusive royalty rates, and similar hypothetical abuse of rights, and thus 

justifying the grant of a compulsory license, have proven difficult. 

                                                 
15 See Carla Eugênia Caldas Barros in Aperfeiçoamento e Dependência em Patentes (2004). 
16 See Denis Borges Barbosa in Patentes de Invenção – Licenças Compulsórias (2002). 
17 The INPI President has promised to reduce examination of patent applications to 5 years by 2015, with fast-track 

possibilities mainly related to infringement situations.  But at present, the prosecution issue still represents an obstacle 

to the use of the compulsory license system. 
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Of course that the multiple barriers for the compulsory license implementation as a 

real tool also passes through prosecution difficulties, as stated by Haris Apostolopoulos, 

“The advantages of compulsory licenses are outweighed by administrative difficulties”18. 

 

III THE FRATERNITY PRINCIPLE IN BRAZIL 

There is an ongoing discussion in Brazil about the concept of fraternity as a constitutional 

value or virtue.19  The meaning of fraternity that is intended in this chapter is the one 

connected to solidarity20. Fraternity it is clearly a value, but really difficult to recognize as a 

constitutional principle, notwithstanding that the Brazilian Federal Constitution establishes 

that one of the objectives of the Brazilian Republic is to build a free, just and solidary 

society (Article 3, item I). Based on that, can we affirm, for example, that the so-called 

“social function” of the property rights stressed in Article 5, XXIII of the Brazilian 

Constitution is one of the multiple ways to express the concern about fraternity/solidarity 

as a balance between liberty and equality? 

Addressing concrete disputes via “fraternity” or “solidarity” may seem too abstract 

and vague.  But isn’t it the same as when we deal with the definitions and effectiveness of 

“liberty” and “equality” generally? Maybe the comprehension of fraternity as a principle is 

just a matter of comprehension the vagaries of human identity, and recognizing the 

individual human being as inseparable from society. 

Carlos Augusto Alcântara Machado21 stressed the historical recognition of fraternity: 

However, it is with the advent of the Universal Declaration of Human 

Rights, adopted at the UN General Assembly on December 10, 1948, that 

important steps were taken, going far beyond that of 1789. 

As Marco Aquini states, the 1948 Declaration differs from the Declaration 

of 1789, particularly for the character universally achieved and for the 

                                                 
18 See Haris Apostolopoulos in Anti-competitive abuse of IP Rights and compulsory licensing through the international 

dimension of the TRIPS Agreement and the Stockholm proposal for its amendment (2006).     
19 See Carlos Augusto Alcantara Machado (A fraternidade como categoria constitucional); Brazilian Supreme Court 

Minister Gilmar Mendes stressed the need in the 21st century to rethink the equality and liberty principles according to 

the fundamental value of fraternity (in Carlos Ayres Britto (in ADPF 186-2/DF)); see Brazilian Supreme Court Minister 

Carlos Ayres Britto vote (ADI 3128-7/DF and Pet 3388/RR). Based on those Supreme Court cases related to the 

Fraternity principle as a Constitutional Value or Principle, we are focusing on the Fraternity as one of the Constitutional 

basis to be considered when understanding and applying to a patent system aligned with its functional Constitutional 

obligations related to “social interest, technological and economic development of the country”. 
20 Differently from the Paul Spicker explanation about the differences between the concepts of Fraternity and Solidarity 

(See Paul Spicker in Liberty, Equality, Fraternity (2006)), the Fraternity as a principle aligned with Brazilian Supreme 

Court Judge Carlos Ayres Britto it is based on the fact that Fraternity and Solidarity would share the same concept 

including a moral obligation focused on the common good, reciprocity and social responsibility. 
21 See Carlos Augusto Alcantara Machado (A fraternidade como categoria constitucional, p.10). 
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expressed recognition of the responsibility of everyone in the realization of 

human rights. 

It proclaimed in its art. 1, that “all men are born free and equal in dignity 

and rights. They are endowed with reason and conscience and should act 

to each other in a spirit of brotherhood.”22 

The new/old approach of fraternity as a constitutional principle recognises that a system 

based only on liberty and equality is not balanced enough to allow for the main objectives 

of mankind. 

 

IV COMPULSORY LICENSE FLEXIBILITY SEEN THROUGH THE FRATERNITY 

PRINCIPLE: COMPETITION BENEFITS 

The problems with the effectiveness of the compulsory license are well explored by van 

Zimmeren and Van Overwalle. They suggest that the rarity of compulsory licenses, 

although internationally allowed through the Paris Convention and TRIPs Agreement, are 

several: the application procedure takes quite some time to be completed (and during the 

prosecution it is difficult to receive an injunction in order to make it effective); the elapsed 

time that the patent-owner has to start work on the patent from the filing/grant date; and 

the so-called negative effects on future negotiations in the market when a company 

decides to apply for a compulsory license against another company that owns one or more 

patents (a kind of retaliation).23 

These barriers to the effectiveness of compulsory license implementation make the 

system slightly schizophrenic, since it is internationally defined and accepted but not 

effective. Some researchers would say that the mere existence of the possibility of using 

this tool would be enough to impact the willingness of the patent-owner to use their rights 

in a way that is disconnected from the purposes of the patent system as a whole, working 

as an “effective” threat. This is unpersuasive. It may be an effective way to make patent-

holders think about how to avoid the use of flexibilities by third parties, but it is not an 

effective tool in the competition field since a “threat” based on a weapon with “blank 

                                                 
22 Author translation of the original: “No entanto, é com o advento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

aprovada na Assembleia Geral da ONU, em 10 de dezembro de 1948, que importantes passos foram dados, indo muito 

além daquela de 1789. Como aduz Marco Aquini, a Declaração de 1948 diferencia-se da Declaração Francesa de 1789, 

particularmente, pelo caráter alcançado de universalidade e pelo expresso reconhecimento da responsabilidade de todos 

na realização dos direitos humanos. Proclamou, no seu art. 1º, que “todos os homens nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir uns aos outros com espírito de fraternidade”. 
23 Esther van Zimmeren and Geertrui Van Overwalle. A Paper Tiger? Compulsory Licenses Regimes for Public Health 

in Europe. (IIC 2010 001062 1). p. 19. 
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bullets” does not affect substantially the behavior of a patent-holder24. 

Through an analysis of the compulsory license related to the essential facilities 

doctrine, Kung-Chung Liu25 stressed that “an obligation to deal or license is the second 

best solution to guarantee at least allocative efficiency in market situations where IP 

protection does not reach its goal of promoting dynamic efficiency due to the lock-in effect” 

and concluded the study, affirming that: 

the patent system is meant to strike a balance between public and private interests. 

It is therefore imperative to add public policy considerations into the compulsory 

patent licensing regime of the TRIPs Agreement. A compulsory patent licensing 

regime based on the well-defined essential facilities doctrine that is enforced jointly 

by the competition and IP authorities can prevent monopolies from extending their 

market dominance to adjacent markets by refusing others the use of their patents 

on reasonable terms, and thereby maintain market competition. 

In a patent system with absence of a uniform doctrine related to patent abuse and 

patent misuse26, each specific market demands a tailoring of the patent use limits related 

to the use/abuse notion in each specific relevant market and specific technological 

scenario. Based on this challenge, the Fraternity principle should be interpreted as a way 

to balance the collective Constitutional goal viewed as a base for reciprocity and social 

responsibility of the patent holder in relation to the society in a fair competition scenario27.      

Since the compulsory license it is supposed to be a tool in order to keep the patent system 

align with the Constitutional goals of the social interest, technological and economic 

development of the country28, it is important to stress that it is not possible to strike the 

correct balance without using the Fraternity principle as one of the hermeneutical basis of 

the patent rights in a specific market and technological environment. 

Based on the need of a comprehension of the compulsory license beyond the 

                                                 
24 See Reto M. Hilty and Kaya Köklü. Access and use: open vs. proprietary worlds. Max Planck Institute for Innovation 

and Competition Research Paper n. 14-07, p. 09 where they mentioned: “Often overlooked is the importance and 

effectiveness of compulsory licenses, which significantly may open up the proprietary world by allowing third parties to 

use the subject matter of protection against the payment of a remuneration determined by court”. 
25 Liu, Kung-Chung. Rationalizing the Regime of Compulsory Patent Licensing by the Essential Facilities Doctrine 

(November 1, 2008). Available at SSRN http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1831302. 
26 See Mark Lemley in The Economic Irrationality of the Patent Misuse Doctrine (2012); Daryl Lim in Patent Misuse 

and Antitrust Law: Empirical, Doctrinal and Policy Perspectives (2013); Marshall Leaffer in Patent Misuse and 

Innovation (2010); Fábio Konder Comparato in O Abuso nas Patentes de Medicamentos (2010); between others. 
27 See Paula Forgioni in Os Fundamentos do Antitruste, 3rd Edition, 2008 specifically the chapter 4.3 (p. 190/191) where 

she analysis the Brazilian Constitutional basis and the goals of the antitrust law in the Brazilian context she stress that 

the Brazilian Cosntitution of 1988 it is clear about the fact that the “competition is, between us, a way, a tool in order to 

reach a higher objective, which is to ‘ensure to all dignified existence, according to the dictates of the social justice’” 

(Author translation). 
28 See Brazilian Federal Constitution, art. 5, XXIX. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1831302
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“simple” relation between public and private interests’ harmonization goals, it is needed to 

take a look into the evolution of the unauthorized legitimated use of patent rights in the 

international context. 

The compulsory license system was adopted, in an international harmonization 

perspective, in the Paris Convention through the Revision of Hague in 1925, replacing the 

original Paris Convention rule of the so-called “obligatory work”, where the patent-owner 

was obliged to work their invention in all countries where they applied the patent 

protection. This substitution, according to Di Blasi, Garcia and Mendes,29 was the result of 

a search of a more flexible disposal that would attend the national necessities of the 

economy, but that would not cause lack of interest to the owner of the patent. 

According to Bodenhausen comments to the Paris Convention (1967 Revision of 

Stockholm), the compulsory license based on Article 5, section A paragraph (g) raises the 

following challenges: 

(g) The provision concerning the abuses which might result from the exercise of the 

exclusive rights conferred by the patent relates to a very important question of 

patent law. Although patents, even apart from their exploitation, are considered 

beneficial to industry, as they publish inventions which may inspire other inventions, 

and fall into the public domain after the expiration of their term, it is believed in 

many countries that, in order to be fully justified, patents should also be used for 

working the patented invention in the country where the patent is granted, and not 

merely as an exclusive right to prevent others from doing so or to control 

importation. On the other hand, immediate exploitation of the same invention in. all 

countries where patents are granted for the invention is generally impossible, so 

that the patentee must be given sufficient time to organize exploitation, be it by 

himself or by licensees, in the countries concerned.30 

The effective use of the Compulsory License Institute, in its different modalities, is 

prescribed in Articles 68–74 of Law No. 9.279/96 in Brazil. Denis Borges Barbosa,31 

divides the compulsory license into the following modalities in Brazil: 

 license for abuse of rights 

                                                 
29 See Clésio Gabriel Di Blasi, Mario Augusto Soerensen Garcia, Paulo Parente Marques Mendes in A propriedade 

industrial (1997), p. 42. Author translation. 
30 See G.H.C. Bodenhausen in Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of the Industrial 

Property (1969). 
31 See Denis Borges Barbosa in Uma Introdução à Propriedade Intelectual (2003). Author translation. 
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 license for abuse of economic power 

 license of dependency 

 license based on public interest 

 legal license that the employee, co-owner of a patent, concedes ex legis to their 

employer, according to Article 91 § 2º of the BIPL/96. 

It is evident that each of the modalities of compulsory license deserves a deep and 

detailed analysis, which is not the objective of the present work, highlighting only the 

existence of different modalities of compulsory license application resulting in the 

restriction of the particular exercise of the right of property of patents, always searching for 

the balance between the involved public and private interests. 

According to Denis Borges Barbosa, it is important to apply the principle of 

proportionality when we are analyzing the compulsory license flexibility:32 

Such principles, which also derive from the clause of the due legal process 

included in the Brazilian Constitution, in the balance between two constitutional 

requirements – protection of property and social interest – induce us to apply 

the principle of proportionality. In other words, the public interest must only 

prevail until the exact proportion, and not beyond, that is needed to satisfy such 

interest. It means that the compulsory license, according to the constitutional 

models, cannot exceed the extension, the time limit and the indispensable form 

to supply the relevant public interest, or to repress the abuse of patent or 

economic power. 

When we start to look at the compulsory license through the eyes of the fraternity 

principle, we are inducing a new look, some kind of “contributory look”, that is intended to 

help the patent system to fulfill its main objectives: the social interests together with the 

economic and technological development of the country.33 

Far from being a utopic look, the comprehension of the fraternity principle as one 

additional hermeneutic base to the patent system Constitutional functionality and as long 

as we see the compulsory license less as an “intervention” or an “exception” to patent 

rights and more as a “tool” or a “concretization” of competition policy, we will be reinforcing 

the whole patent system itself instead of weakening it. 

 

                                                 
32 See Denis Borges Barbosa in Uma Introdução à Propriedade Intelectual(2003). Author translation. 
33 See Article 5, XXIX of the Brazilian Federal Constitution. 
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V CONCLUSIONS 

The proposed approach of the ongoing study is that we start to look at the patent system 

using the eyes of the fraternity principle, which means a necessary rethinking of the 

compulsory license as an effective, legal and internationally approved tool instead of a 

simple threat with limited (if none) positive effects in competition behavior. 

It seems that the whole meaning of the Fraternity principle is based on helping each 

other without diminishing ourselves. And when we look to the basis of the competition 

system as an instrument to promote a higher goal of society we should also see the 

compulsory license as one real (and legitimate) tool in order to promote efficiency and/or 

correct abuses in the patent/competition relationship environment, fostering this apparently 

utopic and abstract fraternal society.  

Besides that, as also stressed by other scholars, we should facilitate the 

prosecution of a compulsory license request in order to make it easier to be achieved once 

its requirements are fulfilled, avoiding the absence of use of the tool because of 

administrative difficulties. In order to facilitate the prosecution of a compulsory license 

request as well as make it an option available for competitors, we should also have faster 

regular patent prosecution (final grant decision in less than four years) and better 

communication and effective cooperation between the Brazilian Patent and Trademark 

Office (INPI) and the Brazilian Competition Authority (CADE). 

The fraternity principle as a “starting and leading” point should be the hermeneutic 

additional fuel to give the compulsory license the capability to be a real tool in the 

competition field on behalf of society, instead to be a simple and useless competition 

threat. But, of course, this conclusion is based on a hypothesis to be confirmed with further 

debates and studies. 
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JOSÉ MAURÍCIO DE CARVALHO, Profº Dr. Aposentado Da Universidade Federal 

de São João Del Rei e Profº Dr. Do Instituto Presidente Tancredo de Almeida Neves 

(IPTAN) 

BUBER, Martin. O caminho do homem. São Paulo, Realizações, 2011. 

O livro teve origem num texto preparado para um Colóquio realizado em 

Woodbroker, em Bentveld, na Holanda, em abril de 1947. A edição traz um posfácio de 

Albrecht Goes que comenta o livro, bem como outros aspectos do pensamento de 

Martin Buber. Seguem-se as biografias de Buber e de Goes que contextualiza os dois 

personagens e a relação intelectual que mantiveram. 

O livro foi organizado em seis capítulos onde o autor comenta os ensinamentos 

de rabinos ligados ao chassidismo, movimento que faz uma leitura singular do judaísmo 

com vistas ao aperfeiçoamento humano, ao desenvolvimento da espiritualidade, ao 

fortalecimento do entusiasmo e alegria fundadas na fé em Deus.  

O livro, contudo, não é um veículo de divulgação do chassidismo porque Buber 

reúne e exprime ensinamentos que dali retira inserindo-as em seu próprio pensamento, 

ajustando as lições dos rabinos aos desafios do homem do seu tempo e destacando o 

problema representado pelo sentido da vida humana. O que se quer dizer? Que a leitura 

de Martin Buber destaca não o gnosticismo cabalístico do movimento chassídico, mas a 

aplicação de alguns ensinamentos daquela fé ao mundo do homem, pensado de forma 

próxima aos fenomenólogos de seu tempo que se abriam ao problema de Deus.  

O capítulo inicial comenta a lição do rabi Schneur Zalman, que estando na 

prisão foi interpelado por um oficial da guarda (p. 7): "como é que Deus sendo 

onisciente, perguntou a Adão: onde está você"? Por que perguntou se é onisciente e tudo 

sabe? O rabino respondeu ao oficial que a pergunta dirigida a Adão se estende a todo 

homem e não tem sentido espacial. A indagação pretende levar cada homem a pensar 

até onde ele avançou em seu desenvolvimento espiritual enquanto vive neste mundo. E 

a atitude de Adão é a mesma de todo homem, ele não se esconde fisicamente de Deus, o 

que ele deseja esconder é da responsabilidade com o sentido que dá a sua vida. Diz 

Buber (p. 10): "Dessa maneira, todos os homens se escondem, pois todos são Adão e 

estão na situação de Adão. Para escapar da responsabilidade por sua vida, a existência é 

transformada num sistema de esconderijos".  E assim, quando mais o homem se esconde 

de Deus na construção do seu sentido, mais segue no caminho errado. Daí o sentido 

profundo da pergunta (p. 11): "ela quer atingir o homem, quer destruir seu sistema de 

esconderijos, quer lhe mostrar onde foi que ele se meteu, quer despertar nele a grande 

vontade de sair". Estando escondido de Deus o homem não é fiel ao próprio caminho. A 

questão, para Buber, é o caminho seguido, que é uma forma de tratar do sentido ou da 

fidelidade ao projeto pessoal, como preferiam dizer os filósofos da existência. 

O capítulo segundo volta ao tema do sentido sob o título O caminho particular. 

A ênfase é a inexistência de um único caminho para todos ou da singularidade da vida 

de cada homem. Ao ser interpelado sobre o caminho de cada homem responde o rabi 

Bar de Radoschitz (p. 15): "existe um caminho para servir a Deus pelo estudo, outro, 

pela oração, outro, pelo jejum, e outro, pela comida. Cada um deve saber por qual 
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caminho seu coração anseia e esse deve ser o escolhido, com toda disposição". O 

ensinamento do rabi indica que não há um único caminho possível, mas muitos. E do 

mesmo modo que cada homem é uma nova realidade sobre a terra, explica Buber, ele é 

(p. 16): "chamado para realizar sua particularidade neste mundo".  É exatamente o que 

ensina Ortega em Verdad y perspectiva onde diz (p. 20): "aspiro contagiar aos demais 

para que sejam fieis cada qual a sua perspectiva". E sobre o tempo que se aproximava a 

ele se referia Ortega como um tempo rico, complexo, nobre onde cada homem (p. 20): 

"pudesse desenvolver melhor as diferenças pessoais e infinitas possibilidades de 

emoção se abram como alamedas onde possam circular". Essa mesma questão Buber 

tira da boca do rabi Sussja, pouco tempo antes dele morrer. Diz o rabino: (p. 17): "No 

próximo mundo ninguém vai me perguntar: Por que você não foi Moisés? Vão me 

perguntar: Por que você não foi Sussja?" A compreensão de Buber na questão do 

sentido é que cada homem deve encontrar seu caminho para Deus, o que somente seria 

possível com consciência da própria singularidade, como diria qualquer fenomenólogo 

(p. 18): "o caminho de um homem até Deus não pode dizer outra coisa sobre ele senão o 

conhecimento de sua própria essência, o conhecimento de suas características e 

realidades e aptidões". Sobre a singularidade existencial expressa no clássico orteguiano 

Meditações do Quixote comenta Amoedo (2002, p. 232): "Estes homens que procuram 

ser únicos, isto é, ser a origem dos seus atos são heróis, porque a heroicidade consiste 

(para Ortega) nesse quererem ser eles mesmos" (José Ortega y Gasset, a aventura 

filosófica da educação. Lisboa, Imprensa Nacional). É essa a questão fundamental de 

Buber. 

O capítulo seguinte intitulado Determinação considera o modo como o Vidente 

de Lublin avalia a atitude do seu aprendiz que, depois de jejuar de sábado a sábado, 

estava atormentado pela sede e foi beber água no poço. Diante do poço pensou que não 

valia a pena destruir o esforço de uma semana agora que se aproximava o fim do 

sábado. Ao vencer o desejo de beber água ficou orgulhoso de si, mas, então, em meio a 

dúvidas, decidiu voltar e beber, pois lhe parecia melhor quebrar o jejum que mergulhar 

no orgulho. Cheio de dúvida foi procurar o mestre que ao ouvir a história avaliou: 

trabalho mal feito. A avaliação do Vidente, esclarece Buber, não menosprezava o 

esforço do aprendiz, o que ele desejava ressaltar é que um trabalho bem feito é um 

trabalho coerente, isto é, é fruto de um esforço unificado que não se perde na hesitação. 

Diz Buber (p. 25): "suas hesitações e distúrbios vêm das hesitações e dos distúrbios da 

tua alma; a inquietação da alma grava-se em tua inquietação". Portanto, o trabalho mal 

feito é resultado de uma alma não unificada e uma alma não pode se unificar pelo 

esforço porque esse (p. 26): "não pode proteger a alma de suas próprias contradições". 

Chega-se, assim, ao final do capítulo, destacando que embora a unificação da alma 

nunca seja definitiva, o estabelecimento do sentido depende dessa unificação. Isso 

significa que o que vai fazer deve ser executado com a mais completa entrega, ou nas 

palavras de Buber (p. 28): "a tarefa que fazemos deve ser feita com todos os seus 

membros, isto é, todo o ser do homem deve estar envolvido, nada dele pode ficar de 

fora". É exatamente o que Ortega y Gasset diz sobre o modo de viver o sentido, precisa 

ser completa entrega. A explicação de Ortega é o episódio que envolve a morte de São 
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Maurício. Diz Ortega (Muerte y Resurrección, Obras Completas, v. II, 1998, p. 153): 

"São Maurício toma sua própria vida e a de seu legionários e as joga para longe de si. 

Precisamente porque conservando-a não seria sua vida. Para subir até ele mesmo, para 

ser fiel a si mesmo, necessita a máxima entrega até a morte". 

O capítulo quatro, Começar consigo mesmo comenta uma visita que recebeu o 

rabi Jizchak de Worki de pessoas importantes na comunidade. Indagado pelos visitantes 

sobre se o melhor para conduzir a casa era escolher servos bons e fiéis, considera que no 

fundo tudo depende, não dos servos, mas de cada um. E aqui chegamos num ponto 

fundamental. Com que finalidade devemos ser autênticos? Para que o esforço na 

afirmação de nossa singularidade existencial? Porque o modo como posso mudar o 

mundo é começando por mudar a mim mesmo. E exemplo disso é o que escreve (p. 33): 

"não podemos procurar a paz em nenhum outro lugar senão em nós mesmos, até 

encontrá-la. Está escrito nos Salmos: não há saúde nos meus ossos por causa do meu 

pecado". Não basta, pois encontrar a razão dos conflitos externos em nosso interior, 

precisamos vencê-los superando nossas contradições. As contradições colocam em 

choque consigo mesma. 

O penúltimo capítulo do livro aparentemente muda o contexto da reflexão. 

Apenas aparentemente. Relata Buber a consulta que foi feita ao rabi Chajim de Zans 

sobre a importância da penitência e ele responde que não se precisa ocupar muito tempo 

consigo mesmo e não se ocupa que se volta para o mundo. Contudo, explica Buber, 

todos os passos anteriores são importantes. Preciso perguntar porque devo me ocupar 

comigo mesmo, de que me vale conhecer o meu ser autêntico, porque devo começar 

tudo em mim, por que preciso unificar meu ser se o que importa é me voltar para o 

mundo? O que o rabi quer dizer não é que conhecer-se, ocupar-se consigo mesmo não 

seja importante, mas não é tudo. Em outras palavras, esclarece Buber o propósito (p. 

38): "começar consigo, não é terminar consigo; partir de si, mas não ter o si como fim, 

compreender-se, mas não se ocupar consigo mesmo". Todo aperfeiçoamento pessoal 

buscado é bom, explica Buber, não tem um fim em si mesmo, o crescimento pessoal 

serve para ajudar a realizar o mundo de Deus. Em conclusão (p. 42): "todos devem se 

precaver para não tornar a si mesmos o objetivo de sua vida e de sua relação com o 

mundo". O aspecto exterior da ação pessoal, o cumprimento de uma missão pela 

vocação é o que também preconiza Ortega. O singular em Buber é entender esse mundo 

como o mundo de Deus, o reino do Pai, nas palavras de Jesus. 

O último capítulo conta a história que o rabi Bunam contava de Eisik. Esse 

jovem teve o sonho com um tesouro enterrado debaixo de uma ponte em Praga. Depois 

do sonho ter-se repetido foi até lá e ficou à espera de uma oportunidade de procurá-lo. A 

oportunidade não aparecia por que a ponte era sempre protegida pela guarda. De tanto 

vê-lo por ali o oficial indagou o que pretendia. O jovem relatou-lhe o sonho e o guarda 

disse-lhe que o verdadeiro tesouro estava em sua casa. Com a história de Eisik, o rabi 

Bunam queria ensinar sobre a importância da inserção na realidade, na situação onde 

nos encontramos. Explica Buber (p. 44): "E o lugar em que estamos é onde este tesouro 

deve ser encontrado".  A inserção do homem no mundo e o caráter relacional da 

existência dos fenomenólogos, na leitura de fé do Rabi significa que é o lugar em que 
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estamos onde devemos mostrar a presença de Deus. E é aí, nesse lugar, que precisamos 

descobrir nossa realidade íntima oculta. Portanto, não se fala de dois mundos (como 

Agostinho ou Platão) o celeste e o terrestre, pois (p. 47): "os dois mundos são, na 

verdade, um, e que necessariamente devem se tornar um".  Cabe ao homem o papel de 

unir esses dois mundos. Deus quer chegar ao mundo, mas quer fazer isso através do 

homem, Ele conta com a colaboração do homem. Eis como conclui o capítulo (p. 49): 

"No final é isso que importa, deixar Deus entrar". Quando se permite o espírito atuar 

(ibid.): "estamos permitindo que ele entre". 

E o que dizer do livro? Apesar de conter históricas do movimento hassídico, o 

livro não deve ser lido como expressão dele. Prova disso é que Buber aproxima as 

lendas do povo judeu da vida concreta, como não foi feito pelos teóricos do movimento, 

além de fazer referências superficiais à literatura básica do hassidismo nas reflexõs que 

propõe sobre o significado da vida. Além disso, a leitura singular de Martin Buber 

transforma a aproximação com Deus, entendida no hassidismo misticamente como um 

transporte para além do tempo, numa relação temporal com o mundo, inserção do 

homem numa situação concreta no espaço e tempo. Encontra-se o autor, pois, naquele 

espaço limite estabelecido por Kant e retomado pela filosofia existencial de Karl 

Jaspers. A alegria com o mundo é algo que também não encontra justificativa no 

judaísmo chassídico. Enfim, a leitura que Martin Buber faz dos caminhos do homem, ou 

do sentido da existência, recupera aspectos da doutrina hassídica, mas é construção 

particular do autor. E é assim que devemos ler o livro. Um olhar em perspectiva, uma 

investigação sobre o sentido da vida, com a pupila e a reflexão pessoal de Martin Buber. 

Se quisermos utilizar a linguagem orteguiana de Verdad y perspectiva para dizer algo 

semelhante diríamos (1997, p. 19): "cada homem tem uma missão de verdade. Donde 

está minha pupila não está outra (...), somos insubstituíveis, somos necessários" (Obras 

Completas, v. 2, 3ª reimpresión, Madrid, Alianza, 1998). 
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  INDICAÇÃO Nº 193/2011 

OBJETO DA INDICAÇÃO: PLS-547/2011  
INDICANTE: DR. VICTOR FARJALLA 

 
 
EMENTA: PELA APROVAÇÃO DA 
INDICAÇÃO COM O SUBSTITUTIVO 
DO SEN. CRISTOVAM BUARQUE. 
PROJETO DE LEI QUE VISA 
AMPLIAR AS OPORTUNIDADES E 
MONTANTES EMPENHADOS NOS 
INVESTIMENTOS EM INOVAÇÃO 
PELA LEI 11.540/2007. PL 
SUBSTITUTIVO QUE É RAZOÁVEL, 
PERTINENTE E CONSTITUCIONAL. 
 
 
 

Relatório: 
 
No dia 12.07.2016, recebi ofício da presidente da Comissão de Propriedade Intelectual do 
IAB, Dra. Silvia Regina Dain Gandelman, no qual me dirigia à relatoria da presente 
indicação (do já longínquo ano de 2011), para aferição de pertinência. 
 
Insta destacar que o encaminhamento da presente indicação teve início no dia 16.09.2011, 
por “despacho” de origem do então 4º secretario do IAB, Dr. Victor Farjalla; em seguida 
referendado em 22.09.2011, pelo “despacho” de número 222 do então presidente do IAB, 
Prof. Fernando Fragoso. No último “decisum” houve a designação da presente Comissão 
como responsável pela edição do parecer. Não há nada nos autos do processo 
administrativo acerca de uma explanação sobre o interstício de cerca de cinco anos para a 
emissão de um ato administrativo enunciativo1. 
 
Superados os considerandos propedêuticos aqui esposados, insta destacar que se trata de 
Projeto de Lei do Senador Lindbergh Farias, na esteira de emendar a lei (11.540/2007) que 
trata do “Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT”. 
 
Ressalve-se que o PL ainda transita nos meandros administrativos do Senado, tendo sido 
determinado seu trâmite perante a comissão de i) Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, e ii) e pela de Assuntos Econômicos. Entretanto, apenas 
houve andamento perante a primeira comissão, na qual o Relator Cristovam Buarque 
emitiu parecer, iii) (01.07.2016) opinando pela aprovação do PL com uma pequena 
modificação de teor (emenda). Não há prazo para a votação na comissão de CTICI, nem 
tampouco para sua redistribuição à segunda comissão AE no Senado, antes de sua eventual 
votação no plenário, e envio à Câmara dos Deputados. 
 
Nesta esteira, a mora do trâmite no IAB acabou por não engendrar prejuízo, visto que o 
próprio poder responsável pela análise do Projeto acabou por não solucionar a pendenga. 

                                                 
1 SCATOLINO, Gustavo. TRINDADE, João. Manual de Direito Administrativo. 3ª Edição, Bahia: Editora 
JusPodivm, 2015, p. 250. 
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Indubitavelmente cuida de PL com pertinência temática à comissão, e com relevância 
jurídica e econômica para os estudos promovidos pelo IAB, nos termos da análise 
meritória que segue. 
 
 

Mérito: 
 
Prolegómeno – Uma análise Conglobante 
 
Cuida-se de peça legislativa visando o aperfeiçoamento da Lei 11.540/2007, que tem como 
função o financiamento da “inovação e o desenvolvimento científico e tecnológico com 
vistas em promover o desenvolvimento econômico social do País”. Noutros termos, é uma 
(entre tantas outras) fonte-normativa-textual que tem como fito a implementação do art. 3º, 
II, 174, §1º, e 218 da CRFB. 
 
Conforme reafirmado pela melhor doutrina, “a aceleração do processo de desenvolvimento (em 
particular, o incentivo à inovação) não prescinde mais da ação dos entes públicos, mesmo em economias de 
mercado. Hoje em dia, sem esta ação coordenando esforços, investindo, estimulando o desenvolvimento 
industrial e particularmente o tecnológico, a economia corre sérios riscos de declínio e de ser levada à situação 
de satélite de economias mais poderosas, a ponto do comprometimento da independência nacional não só no 
plano económico e técnico, como no político”9. 
 
Tal se dá em virtude de três características peculiares a terra Brasilis: i) a pouca experiência 
histórica na criação e inovação tecnológica; ii) a concentração de renda e dos bens de 
produção nas mãos de uma diminuta parcela populacional; e iii) o caríssimo custo do 
crédito no país10, que resulta, de longe, nos juros reais mais elevados no mundo11. 
 
Com tal contexto peculiar, nota-se ser mais interessante (aos olhos do grande mercado12) o 
investimento em capitais, fundos, e arquétipos financeiros, do que na produção e inovação 
que – dificilmente – gerarão, imediatamente, tantos frutos. 
 
Não é à toa, assim, que a participação do Poder Público no fomento da inovação, do 
subsídio creditício (em especial pelo BNDES13), e da Academia advinda de Instituições de 

                                                 
9 BARBOSA, Denis Borges. Direito da Inovação. 2ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 4. 
10 Apenas a título elucidativo, dados do Banco Central do Brasil denotam que a taxa de juros Selic, na 198ª 
Reunião do COPOM, havia sido fixada em 14,15 a.a.; valor este muito inferior à remuneração de capital 
praticada pelos Bancos. 
11 SORIMA NETO, João. SCRIVANO, Roberta. Brasil continua com maior taxa de juros reais do mundo. Rio de 
Janeiro: O Globo, 20.01.2016, disponível em http://oglobo.globo.com/economia/brasil-continua-com-
maior-taxa-de-juros-reais-do-mundo-18512294, acessado em 15.07.2016. Em comparação com o país que 
ocupa a (nada honrosa) segunda posição, a Rússia, verifica-se que o Brasil pratica valor  de – quase – três 
vezes mais do que o primeiro. 
12 “A própria inovação está hoje reduzida à rotina. O progresso tecnológico se transforma cada vez mais em 
atividade de grupos de especialistas, que fornecem o que se lhes encomenda e fazem o produto operar de 
uma maneira previsível. A auréola de romance da antiga aventura comercial começa a minguar rapidamente, 
pois um número cada vez maior de coisas pode ser rigorosamente calculado, quando outrora podia ser apenas 
visualizado num relâmpago de gênio” SCHUMPTER, Joseph A. Capitalismo, Socialismo e Democracia. Rio de 
Janeiro: Fundo de Cultura, 1961, p. 167. 
13 “O apoio à inovação é prioridade estratégica para o BNDES. O objetivo é fomentar e apoiar operações 
associadas à formação de capacitações e ao desenvolvimento de ambientes inovadores, com o intuito de gerar 
valor econômico ou social e melhorar o posicionamento competitivo das empresas, contribuindo para a 
criação de empregos de melhor qualidade, o aumento da eficiência produtiva, a sustentabilidade ambiental e o 
crescimento sustentado do País. O entendimento do BNDES é que a inovação pode ser tanto radical quanto 

http://oglobo.globo.com/economia/brasil-continua-com-maior-taxa-de-juros-reais-do-mundo-18512294
http://oglobo.globo.com/economia/brasil-continua-com-maior-taxa-de-juros-reais-do-mundo-18512294
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Ensino, cuida de premissa inexorável da catalisação do projeto desenvolvimentista 
nacional. 
 
De outra monta, como em muitos mercados o Brasil é importador tecnológico, e, pela sua 
falta de competitividade no meandro internacional (por questões cambiais, trabalhistas e 
tributárias) não existe uma previsão para a alteração deste paradigma; se não houver uma 
vertiginosa vicissitude no contexto de incentivos, é improvável a subversão do status quo de 
estagnação. 
 
Em searas como a farmacêutica e a agroquímica, a indústria nacional exerce, 
majoritariamente, um papel de reprodução tecnológica (genéricos e similares), aguardando 
o ingresso em domínio público de conteúdo tutelado por patentes. Nestas circunstâncias, 
pelos menores custos de ingresso no mercado para quem não fez prévios investimentos, a 
própria concepção de inovação foge ao cotidiano mercantil. 
 
Desta forma, qualquer PL que verse sobre o esteio tecnológico merece ser lido e apreciado; 
e in casu o projeto é pontual e interessante e, se bem instrumentalizado, pode servir como 
auxílio a ampliação do fomento a inovação. 
 
 
Análises Pontuais dos Dispositivos Mais Importantes Projeto 
 
Trata-se de sucinto PLS que cuida de aumentar o número de incisos e parágrafos dos 
artigos 10 e 12 da Lei 11.540/2007. Em primeiro lugar insta destacar que a Lei, alvo das 
pretendidas alterações, tem como fito o uso de um fundo vinculado ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia, e que é secretariado pela Financiadora de Estudos e Projetos – 
FINEP. 
 
Cabe a FINEP, entre outras atividades (art. 9 e seguintes), a análise e decisão de aprovação 
ou recusa dos projetos e planos de investimento, estudos e pesquisas pertinentes, a 
prestação de contas, o acompanhamento do controle de recursos, e a firmação de contratos 
e convênios no empenho do FNDCT. 
 
A origem dos montantes destinados ao FNDCT advém de receitas pertinentes a dotações 
da LOA, de uma parcela de royalties para a produção de petróleo e gás, de um “naco” da 
receita líquida de sociedades empresárias que lidam com a produção de energia elétrica, de 
parcela da CIDE e de outras origens. 
 
A primeira modificação relevante trazida pelo projeto versa sobre o inciso XIV, do art. 10, 
em que há uma melhoria da redação do dispositivo original, para esclarecer que a receita 
cuida dos juros dos mútuos concedidos à FINEP. Outra modificação é proposta ao inciso 
seguinte do mesmo artigo, especifica que a receita cuida das amortizações relativas aos 
mútuos também concedidos à FINEP. Sem embargo, não se enxerga vantagem técnica na 
segregação das amortizações e juros, se ambas as receitas engendrarão montante pertinente 
ao FNDCT. 

                                                                                                                                               
incremental, desde que seja relevante para criar valor, aumentar a competitividade ou a sustentabilidade do 
crescimento das empresas e que envolva esforço adicional ao necessário para aumento de capacidade 
produtiva, expansão ou modernização. Para a realização do apoio à inovação, o BNDES busca atuar em 
consonância com as políticas públicas vigentes e de maneira complementar às demais instituições do Sistema 
Nacional de Inovação, atuando em todos os setores da economia, inclusive naqueles de baixa e média 
tecnologia, considerados mais tradicionais”, disponível em http://www.bndes.gov.br/inovacao, acessado em 
15.07.2016. 

http://www.bndes.gov.br/inovacao
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As outras três novidades propostas pelos incisos XVI e XVII (o inciso XVIII cuida de 
mera ruptura da redação atual do inciso X), apenas esclarecem que as receitas advindas de 
valores mobiliários, dividendos e ações pertinentes do FNDCT, também sejam revertidas 
para o fundo. 
 
Numa análise sistemática, parece óbvio que a mais valia advinda dos investimentos em 
inovação seja revertido ao próprio FNDCT, mas, as alterações propostas limitam uma 
discricionariedade do setor público que beneficia a política pública que serve como vetor 
para tal múnus. 
 
Por sua vez, a Lei 11.540/2007 estabelece que i) uma parcela dos recursos do fundo sejam 
não reembolsáveis, outra ii) que seja reja reembolsável, e iii) uma terceira via que trata do 
aporte de capital como alternativa de incentivo a projeto. Noutras palavras, uma parte da 
receita será investida em operações que não visam o lucro, outra em que a FINEP atua 
como financiadora de mútuo com juros subsidiados, e uma terceira via em que o aporte de 
capital resulta da coparticipação societária do ente financiador. 
 
A mais relevante modificação proposta à Lei 11.540/2007 cuida de nova redação ao art. 12, 
II, “a”, em que se visa modificar o status quo de investimentos reembolsáveis de até 25% das 
dotações consignadas na lei orçamentária anual ao FNDCT, para o mínimo de 25%. Ou 
seja, uma vez aprovado o PL, se maximizará os montantes empenhados no 
desenvolvimento tecnológico nacional. 
 
Numa comparação sobre potencial de investimento/PIB14 do Brasil com outros países no 
mundo, nota-se que o pouco mais de 1% anual investido é uma quantia ainda tímida, perto 
dos quase 4% empenhados pela Coreia do Sul. 
 

 
 

                                                 
14 STEELE, Andrew. FULLER, Tom. Quanto o mundo gasta em ciência? Disponível em 
http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=quanto-o-mundo-gasta-em-
ciencia&id=010175130529#.V45hGPkrKUk, acessado em 19.07.2016. Dados do ano de 2013. 
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Também merece destaque a inclusão de um parágrafo 4º no art. 12 da atual Lei, fixando um 
limite de 50% das receitas a serem empenhadas em verbas reembolsáveis e de investimento 
via participação societária. Como a lei vigente não determina um limite, tal poderia 
prejudicar o investimento em searas com menor fito lucrativo como a pesquisa de base. 
Frise-se que o investimento tecnológico em inovação muitas vezes traz benefícios que não 
podem ser mensurados pela quantidade de patentes, desenhos industriais, topografias e 
circuitos integrados; pois geram know-how, o transbordamento cognitivo, e conhecimento 
acadêmico. Enveredar um fundo do MCTI para atividades puramente lucrativas 
desvirtuaria o projeto constitucional do art. 23, V, 187, III, 200, V, e, em especial o art. 213, 
§2º, objeto da recente Emenda Constitucional 85/2015. 
 
Por fim, insta destacar que o Relator Cristovam Buarque também opinou pela aprovação 
do projeto com uma diminuta emenda, pois “Certamente essa alteração irá ao encontro dos anseios 
do setor produtivo, que é o grande “financiador” do Fundo e que possui participação limitada na divisão 
dos recursos. Também é provável que haja aumento das receitas futuras do FNDCT, uma vez que maior 
parte dos recursos passará a ser aplicada em categoriais passíveis de reembolso”.   
 

Dispositivo: 
 
Dessa forma, opina-se i) pela aprovação da indicação; ii) pelo integral endosso ao PLS 
547/2011 (com a modificação – emenda – proposta pelo Sen. Cristovam Buarque); e iii) o 
envio de ofício contendo a indicação e o parecer  de mérito à Mesa Diretora Senado 
Federal (A/C Relator Sen. Cristovam Buarque e Sen. Lindbergh Farias). 
 
 

Nestes termos, Rio de Janeiro 19 de julho de 2016. 
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