


UM ELOGIO A (PRODUTIVA) VIDA DE DENIS BORGES BARBOSA 

Filho de um pediatra (Hydson) e uma maestrina (Cacilda), Denis nasceu em 12 de setembro de 
1948, sendo o primeiro dos dois filhos do casal (que depois gerou Cesar). Desde cedo 
despertou para duas grandes paixões: ser lobinho (escotismo) e músico (muito pela influência 
positiva maternal que laborou com o grande Heitor Villa-Lobos). 

Na sua infância, a submissão às influências artísticas foram fortíssimas, seja pela continua 
exposição à música erudita e popular, seja por ser vizinho de Manuel Bandeira, à época em 
que morou na Av. Beira Mar no Rio de Janeiro.  

Se o primeiro encanto pela escola de Robert Baaden-Powell não foi tão duradouro, o amor de 
Denis pela música se intensificou, em especial pelas obras do período Barroco, e por 
compositores como Bach e Tellemann. Sua virtuosidade lhe permitia ser um bom solista da 
orquestra municipal do Rio de Janeiro, mas não lhe habilitava a ser tão grandioso quanto sua 
audácia lhe insuflava. 

Assim, mesmo com a formação no Conservatório Real de Haia em flauta doce, e com os vários 
anos de docência musical na PROARTE, acabou por deixar que sua paixão se transmudasse em 
hobby (em especial no período vespertino no próprio escritório), e que o direito fosse o mister 
protagonista de sua vida. 

No estudo da prudência jurídica, em 1966 sua vida se intensifica ao ingressar na Faculdade de 
Direito do Catete, da Universidade do Estado da Guanabara (hoje UERJ). Lá conhece e passa a 
ser influenciado intelectualmente por um importante interlocutor, cuja inteligência resta viva 
em vários dos seus textos: Simão Isaac Benjó. Em virtude deste membro do corpo Docente da 
UEG, também conhece sua primeira esposa (Danusia Barbara), e mãe de dois (Ana Beatriz e 
este Autor) dos seus três filhos, numa festa de final de ano na casa de Benjó. 

Uma vez formado, em 1971, dedica-se a atuação como causídico de Furnas, o que lhe permitiu 
ser cedido à União, laborar como delegado Brasileiro em diversas negociações internacionais 
sobre propriedade intelectual, incluído rodadas antecedentes ao Acordo TRIPS. Nesta sua farta 
atuação como funcionário público federal, acaba cedido ao Ministro da Indústria, e passa a 
atuar como Procurador Geral do INPI, experiência a qual passa a também guiar seus valores 
como um guardião do desenvolvimentismo nacional. 

Na década de oitenta passa a cursar seu mestrado em Direito Empresarial na extinta 
Universidade Gama Filho, e lá conhece seu orientador Fábio Konder Comparato. Sua 
dissertação sobre “Know-how e poder econômico” com forte viés progressista, e com um 
funtor pro societatis, revela a simbiose ideológica havida com este novo importante 
interlocutor. Em seguida a este mestrado, rumou aos Estados Unidos da América para cursar 
um LLM na prestigiosa Columbia University, local em que se aprofunda pelo estudo do direito 
comercial, seu viés internacional e sua vertente econômica. 

De volta ao Brasil, é aprovado no concurso da Procuradoria Geral do Município, instituto pelo 
qual se destaca como diretor do centro de estudos, e depois como sub-chefe de gabinete do 
prefeito. Na sua experiência como servidor do Estado, é na PGM que as raízes publicistas 



emergem com mais força, e junto com sua formação influenciada por Benjó e Comparato que 
sua edição de artigos, textos e livros jurídicos se intensifica. 

Nos anos noventa, passa a publicar sobre Direito Administrativo (“A Eficácia do Decreto 
Autônomo”, “Licitações, Subsídios e Patentes”), Direito dos Investimentos e Inovação (“Direito 
de Acesso do Capital Estrangeiro”, “Direito da Inovação”), e escreve seu primeiro clássico: 
“Uma Introdução à Propriedade Intelectual”, que ganha uma 2ª edição em 2003. 

Em seguida, já como estudante-experiente, se doutora (2006) em direito internacional pela 
alma mater UERJ, com uma tese de Doutorado sobre Semiologia das Marcas, com a orientação 
conjunta de José Gabriel Assis e Lúcia Helena Salgado.  

Já em seu quarto casamento (Elaine) se torna pai de João Félix, e catalisa seu múnus 
acadêmico. Aliás, Na última década e meia de sua vida torna-se jurista e parecerista 
consagrado, um advogado de consultoria que rejeitava mais de 2/3 dos pedidos de análise 
jurídica que recebia por discordar da tese dos consulentes. Outro incidente comum de sua 
rotina eram os pareceres graciosos dados às teses envolvendo direitos sensíveis em que os 
interessados não dispunham de capital. Trabalhar, para Denis, era uma constante fonte de 
júbilo e prazer; trabalhar era viver. 

Não obstante, neste interstício de sua vida, multiplica sua produção acadêmica nacional e 
internacional, e atinge a expressiva marca de mais de cinquenta livros, noventa artigos, e 
quase duzentas palestras realizadas. Sua obra prima, o “Tratado da Propriedade Intelectual” é 
parcialmente completado, com quatro (dos seis volumes programados) publicados. 

Como amante da história fez questão, junto com seu amigo Newton Silveira, de atualizar a 
obra do jurista nacional da PI de sua preferência: João da Gama Cerqueira. Não à toa, Denis 
como Gama Cerqueira, eram autores com forte apego pelo direito público e pela regulação do 
estado ao mercado da PI. 

Seu múnus como autor foi tão proativo como sua vida no magistério. Entre as principais 
instituições para qual lecionou, ganham destaque a PUC-Rio (na especialização em Direito da 
Propriedade Intelectual), o INPI (no mestrado e doutorado profissionalizante) e o PPED-UFRJ 
(mestrado e doutorado acadêmico). Seu sentimento cívico era tamanho, que nas duas 
autarquias fazia questão de lecionar gratuitamente, sob o argumento de que havia estudado 
em instituições públicas a vida toda e visava compensar o investimento do tax payer. Orientou 
e co-orientou cerca de cem trabalhos entre TCCs, monografias de graduação, dissertações e 
tese. 

Era um professor nato e generoso, recebia ligações e visitas de estudantes incógnitos de toda 
parte do mundo, e passava horas dialogando e indicando caminhos para teses jurídicas 
obscuras. Gostava de fazer centenas de “slides” de powerpoint por aula, e costumava lecionar 
em pé e de olhos fechados por várias horas, como forma de combater sua timidez. 

Sua alma franciscana o fazia coerente na sua práxis cotidiana de divulgar gratuitamente suas 
obras, fazendo que fosse um dos poucos best-sellers jurídicos no Brasil que nada tenha 
percebido a título de royalties por direito autoral. Sua preocupação era com o diálogo 



acadêmico, e nunca com o lucro, tanto que seu sítio pessoal na internet alberga quase tudo o 
que escreveu. 

É certamente o doutrinador mais citado em decisões dos Tribunais nacionais, tendo suas teses 
se tornado majoritárias e informado algumas das maiores lides no Brasil (Aplicação e Eficácia 
do Acordo Trips, Patentes Pipeline, Patentes Mailbox, Semiologia das Marcas, Teses sobre 
Primeiro Utente, Vedação à Dupla Proteção na PI, Tutela das Cultivares como ferramenta de 
Inovação Nacional, Originalidade e Direito Autoral etc). 

No âmbito internacional, seus diálogos foram frequentes e de muita permuta intelectiva com 
algumas das maiores mentes pensantes da propriedade intelectual, tal como Carlos Correa 
(Argentina), Pedro Roffe (Chile), Peter Drahos (Austrália), Ken Shadlen (Reino Unido), Karin 
Grau-Kuntz (Alemanha/Brasil) José de Oliveira Ascensão (Angola), Reto Hilty (Alemanha), Frank 
Abbott (EUA), Christophe Geiger (França) e Jerome Reichman (EUA). 

Falecido em abril de 2016, Denis deixou muitos artigos e cerca de sete obras completas que 
estão no prelo, e irão ser publicadas paulatinamente. Como todo autor produtivo sabia que há 
um hiato temporal entre a publicação, a leitura por terceiros e o diálogo diacrônico-crítico. 
Com tanto material inédito ainda a ser desvelado pelos interessados em direito, cultura, 
regulação e inovação, os próximos dez anos serão de surpresas e descobertas para cada leitor.  

Denis se faz muito presente na família, nos ex-estudantes, colegas, nos amigos que fez e na 
sua vasta oevre; aliás, muito mais do que pai-orientador deste que lhes escreve, foi um 
verdadeiro guru-amigo. 

Rio, 29 de junho de 2016. 

Pedro Marcos Nunes Barbosa 

Orgulhoso Filho de Denis Borges Barbosa 
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Direitos humanos e Propriedade Intelectual: Estudo a partir dos 
ensinamentos do Mestre Denis Borges Barbosa  

Human Rights and Intellectual Property: A study from the teachings of the Master Denis Borges Barbosa 
 

Maristela Basso1 

 

Resumo 

 

O art. 5º, inciso XXIX da Constituição Federal Brasileira (CF) tem sua origem no art. 

27.2 da “Declaração Universal dos Direitos do Homem” e no art. 15.c do “Pacto 

Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais”. Tanto a Declaração 

Universal quanto o Pacto estão em vigor no Brasil, ademais de incorporados ao 

ordenamento jurídico constitucional pátrio também por força do art. 5º, parágrafos 2º e 

3º da CF. 

Palavras-Chave: Direitos Humanos. Adipic. Propriedade Intelectual. 

 

Abstract 

Art. 5, XXIX of the Brazilian Federal Constitution (FC) has its origin in art. 27.2 of the 

"Universal Declaration of Human Rights" and art. 15.c of the "International Covenant 

on Economic, Social and Cultural Rights". Both the Universal Declaration and the 

Covenant are in place in Brazil, in addition to incorporated into the paternal 

constitutional law also under art. 5, paragraphs 2 and 3 of CF. 

Key words: Human Rights. Adipic. Intellectual property. 

 

Introdução 
                                                           
1 Professora Maristela Basso é Advogada, Doutora em Direito Internacional (Ph.D) e Livre-Docente (Pós-
Doutora-Post-Ph.D) em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo. Integra a Lista de Árbitros 
Brasileiros do Sistema de Solução de Controvérsias do MERCOSUL e a lista de Painelistas especialistas 
em propriedade intelectual do Sistema de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do 
Comércio OMC. Integra também várias instituições e câmaras arbitrais no Brasil e no exterior, dentre elas 
a CAM/CCBC, onde também exerce o cargo de Vice-Presidente. Recentemente recebeu do “American 
Biographical Institute” a “Golden Medal – 2010” – For Her Passion, Courage, Commitment, Success, 
excellence, Virtue, Spirit”. Em 2011 seu nome foi incluído no “Who´s Who Legal”, publicação 
internacional como sendo a:  “The first of Brazil´s leading practitioners in the field of Patents – 
Intellectual Property”. CV completo:  http://lattes.cnpq.br/4385087001848196 e no 
www.maristelabasso.adv.br  
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O Acordo TRIPS/OMC2 também está em vigor no Brasil, haja vista sua incorporação ao 

nosso ordenamento jurídico por meio do Decreto 1.355/94. As leis internas de proteção 

da propriedade intelectual são posteriores e têm sua hierarquia, observância e 

executoriedade condicionadas a esse marco normativo (internacional/interno) - no qual 

se insere também a proteção dos dados e informações confidenciais.    

 

O reconhecimento da hierarquia supralegal ou mesmo constitucional dos tratados de 

direitos fundamentais no ordenamento brasileiro não depende apenas da atribuição de 

regras de competência interna, como a de controle de constitucionalidade (pelo 

Supremo Tribunal Federal - STF) e de aprovação dos atos internacionais pelo 

Congresso Nacional.  

  

A determinação de qualquer valor material de convenções de direitos humanos é 

decisão que surge do consenso dos Estados, das conferências multilaterais, do trabalho 

dos órgãos internacionais envolvidos nas competências internacionais de proteção dos 

direitos fundamentais da pessoa, e passa para o reconhecimento nas esferas internas de 

poder dos Estados (qualquer uma delas: legislativo, executivo e judiciário). Como 

sustenta o Ministro Gilmar Mendes do STF: “A sempre possível ampliação inadequada 

dos sentidos possíveis da expressão “direitos humanos” poderia abrir uma via perigosa 

para uma produção normativa alheia ao controle de sua compatibilidade com a ordem 

constitucional interna”3. 

 

Tanto é assim que, no exercício de suas competências, a “Comissão sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais do Conselho Econômico e Social da ONU” adotou, em 

2005, “Recomendações Para os Estados-Membros”, nas quais determina que os direitos 

de propriedade intelectual são direitos humanos, e devem ser imediata e diretamente 

observados pelos Estados – em todas as suas instâncias: legislativa, executiva e judicial. 

A partir de então a vinculação entre direitos de propriedade intelectual e direitos 

humanos ficou inquestionável.  

 

                                                           
2 “Trade Related Aspects of Intellectual Property Rigths” – tratado que integra o Acordo da Organização 
Mundial do Comércio.  
3 STF, RE 466.343/SP, Tribunal Pleno, Min. Relator Cezar Peluso. Acórdão de 4.6.2009. 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
Direitos humanos e Propriedade Intelectual: Estudo a partir dos ensinamentos do 
Mestre Denis Borges Barbos 

3 
 

PIDCC, Aracaju, Ano V, Volume 10 nº 02, p.001 a 018 Jul/2016 | www.pidcc.com.br 
 

Dessa forma, nossos tribunais internos não podem reduzir nem mesmo rejeitar o marco 

regulatório constitucional de proteção dos direitos fundamentais - reconhecidos em 

tratados e convenções internacionais, aplicando leis ordinárias infraconstitucionais 

posteriores portadoras potenciais de inconstitucionalidades materiais. Como, por 

exemplo, a Lei dos Genéricos, cuja posição hierárquica é de lei ordinária inferior aos 

tratados e convenções de direitos humanos e ao Acordo TRIPS/OMC, e não tem força, 

nem estatura normativa, para alterar ou revogar as disposições contidas nas convenções 

de direitos humanos. 

  

A vontade implícita do legislador com a Emenda Constitucional nº45/2004 é mais 

ampla do que aquela que restou explicita no texto. Examinados conjuntamente os 

parágrafos 2º e 3º do art. 5º da Constituição Federal brasileira, conclui-se que todos os 

tratados e convenções que consagram direitos humanos fazem parte da ordem jurídica 

brasileira: (i) os (ainda) não aprovados pelo Congresso Nacional por força do parágrafo 

2º (que não existia nas constituições anteriores e por isso tem razão de ali estar hoje); 

(ii) e aqueles já aprovados pelo Congresso por força do parágrafo 3º. 

 

A análise dos parágrafos 2º e 3º do artigo 5º da Constituição deve ser feita, portanto, 

conjuntamente. Mas não deve ser superficial e apressada, descartada do histórico 

evolutivo do Direito. Devemos buscar as fontes materiais e de inspiração do legislador 

constituinte e preencher eventuais lacunas com sua intenção implícita real (e não apenas 

a declarada no texto)– que somente pode ser aquela de aumentar o patrimônio jurídico 

das pessoas e nunca restringir ou limitar. 

 

Em recente manifestação, o Ministro Joaquim Barbosa, do STF, expressou sua posição 

em matéria de direitos fundamentais/humanos nas relações de trabalho, sustentando que 

ela se encaixa na categoria dos atos internacionais do artigo 5o, Par.2o “a fim de inserir 

direitos sociais no ordenamento jurídico brasileiro”. Segundo ele, a Convenção em 

questão tem caráter supralegal”.4  

 

                                                           
4 Voto de Vista do Ministro Joaquim Barbosa na ADIN nº 1625/DF, rel. orig. Min. Maurício Corrêa, 
acórdão de 3.6.2009. (ADI-1625).  
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A linha de argumentação dos Ministros Gilmar Mendes e Joaquim Barbosa, que 

encontra eco em posição anterior do Ministro Sepúlveda Pertence5, representa nova 

orientação do Supremo Tribunal Federal sobre as relações entre direito interno e direito 

internacional – especialmente o direito internacional dos direitos humanos, assim como 

no que diz respeito à interpretação dos parágrafos 2º. e 3º. do art. 5º. da CF. 

 

1. Relação entre as convenções e tratados de direitos humanos e o direito 

interno brasileiro: Por que direitos de propriedade intelectual são 

direitos humanos? Quem assim os considera? E quais os efeitos dessa 

classificação? 

 

De início, é importante observar que a prevalência e a aplicação imediata das normas 

de direitos fundamentais (humanos), no regime constitucional brasileiro pós-1988, 

foram opções expressas do constituinte, consubstanciadas, em concreto, pelas regras do 

§§1º e 2º do Artigo 5º da Constituição Federal: 

 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  

(...) 

 

§1º: As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata.  

 

§ 2º: Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 

outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 

parte.”  

 

 

                                                           
5 Recurso no Habeas Corpus n. 79.785-RJ, julgado em 29 de março de 2000. 
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2. Razões e fundamentos interpretativos dos parágrafos 1º. e 2º. 

do art. 5º. da Constituição Federal: As decisões recentes do 

Supremo Tribunal Federal - STF 

 

A interpretação do artigo 5º,§2º, em particular, nunca deixou de levantar truncadas 

questões hermenêuticas do ponto de vista do Direito Internacional Público e do Direito 

Constitucional. A crítica já antiga, e sempre muito oportuna, da doutrina 

jusinternacionalista6, referia-se justamente ao anacronismo da tese generalista, 

entabulada pelo Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 80.004, ainda na década de 19707, e que continuava a ser retomada e 

repetida mesmo após a entrada em vigor da Constituição de 1988.  

 

No RE nº 80.004 tratou-se de uma questão de conflito entre uma lei material interna e as 

normas da Convenção de Genebra sobre a Lei Uniforme relativa às Letras de Câmbio e 

Notas Promissórias de 1966, com o que o STF entendeu ser possível a modificação de 

tratados internacionais, ratificados pelo Brasil e incorporados ao ordenamento interno, 

por leis internas a eles posteriores. No limite, consagrava-se a absurda máxima de que, 

em caso de antinomia cronológica, prevaleceria a aplicação da regra lex 

posteriori  derogat priori (a lei posterior revoga a anterior), não importando a origem e 

a natureza da norma jurídica em questão (se convencional, constitucional ou 

infraconstitucional). Segundo os debates travados no STF, na época, esse seria o 

resultado mais adequado pelo fato de inexistir critério expresso na Constituição para 

dirimir um conflito entre lei interna e tratados internacionais.8 

 

Contra a orientação preconizada pelo STF sempre se manifestou frontalmente o 

Professor Celso de ALBUQUERQUE MELLO:  

                                                           
6Celso de Albuquerque Mello, Curso de direito internacional público. Vol. I. 12ª edição. Rio de 
Janeiro/São Paulo: Renovar, 2000, p.118 e ss. 
7 Cf. Voto do Min. Xavier de Albuquerque, acórdão de 27.11.1977, cuja ementa se transcreve:“Validade 
do Decreto-Lei n. 427, de 22.01.1969. Embora a Convenção de Genebra que previu uma Lei Uniforme 
sobre letras de câmbio e notas promissórias tenha aplicabilidade no direito interno brasileiro, não se 
sobrepõe ela as leis do país, disso decorrendo a constitucionalidade e consequente validade do Dec.Lei 
nº 427/69, que institui o registro obrigatório da nota promissória em repartição fazendária. 
8 Apesar de ter sido prevalente essa tese, houve divergência e votos dissidentes, que levaram a considerar 
também a adoção do princípio da primazia do Direito Internacional sobre o direito interno e a 
possibilidade concreta de colisões entre normas internacionais e normas internas.  
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“A tendência mais recente no Brasil é a de um verdadeiro retrocesso 

nesta matéria. No Recurso Extraordinário n 80.004, decidido em 1978, o 

Supremo Tribunal Federal estabeleceu que uma lei revoga o tratado 

anterior. A grande maioria dos votos está fundamentada em autores 

antigos e dualistas, como é o caso de Triepel. Sustentar que a nossa 

Constituição é omissa nesta matéria significa apenas que a 

jurisprudência passa a ter um papel mais relevante, mas não que a 

jurisprudência possa ignorar a tendência atual do direito nesta matéria, 

adotando uma concepção de soberania que desapareceu em 1919, pelo 

menos entre os juristas”9.  

 

A polêmica aumentou com a importante insistência da doutrina moderna preconizada 

por CANÇADO TRINDADE10, a favor de uma interpretação consistente do artigo 5º, §2º, 

da Constituição, que permitiria a ampliação material do rol dos direitos fundamentais, 

inseridos na Carta, para todos aqueles internacionalmente positivados e recepcionados 

mediante tratados e convenções de que o Brasil seja parte e cujas normas seriam de 

observância e aplicação imediatas, com hierarquia constitucional, portanto.11 

  

Até a modificação introduzida pela Emenda 45/2004, com o acréscimo do §3º ao artigo 

5º da Constituição Federal, os sucessivos casos apreciados pelo STF relativos à 

constitucionalidade da prisão civil por dívida em alienação fiduciária em garantia e à 

hipótese de aplicação das normas da Convenção Americana de Direitos Humanos de 

1969 (Pacto de San José) foram alcançando resultados dúbios e frustrantes quanto à 

afirmação da prevalência das normas de tratados internacionais de direitos humanos no 

                                                           
9Curso de direito internacional público. Vol. I., p.118 
10A proteção internacional dos direitos humanos: fundamentos jurídicos e instrumentos básicos. São 
Paulo: Saraiva, 1991.  
11 Idem, p.631 (“A novidade do artigo 5º, inciso 2º da Constituição de 1988 consiste no acréscimo ao 
elenco dos direitos constitucionalmente consagrados, dos direitos e garantias expressos em tratados 
internacionais sobre proteção internacional dos direitos humanos em que o Brasil é parte. Observe-se 
que os direitos se fazem acompanhar necessariamente das garantias. É alentador que as conquistas do 
direito internacional em favor da proteção do ser humano venham a projetar-se no direito constitucional, 
enriquecendo-o, e demonstrando que a busca de proteção cada vez mais eficaz da pessoa humana 
encontra guarida nas raízes do pensamento tanto internacionalista quanto constitucionalista”). 
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ordenamento brasileiro. O STF, mesmo após a Emenda, ainda insistia na aplicação de 

um princípio geral de paridade entre tratados e leis ordinárias.12 

  

Contudo, era evidente que o STF não estava convencido da tese: paridade entre 

tratados e leis ordinárias. No Recurso em Habeas Corpus n. 79.785- RJ, julgado em 29 

de março de 2000, o então Ministro Sepúlveda Pertence se manifestou em defesa do 

caráter supralegal dos tratados de direitos humanos no ordenamento interno brasileiro, 

o que fez com que o STF abrisse nova rediscussão sobre o tema:  

 

“Certo, com o alinhar-me ao consenso em torno da estatura 

infraconstitucional, na ordem positiva brasileira, dos tratados a ela 

incorporados, não assumo compromisso de logo – como creio ter 

deixado expresso no voto proferido na ADIN 1.480 – com o 

entendimento, então majoritário – que, também em relação às 

convenções internacionais de proteção aos direitos fundamentais – 

preserva a jurisprudência que a todos equipara hierarquicamente as leis.   

 

Na ordem interna, direitos e garantias fundamentais o são, com grande 

frequência, precisamente porque – alçados ao texto constitucional – se 

erigem em limitações positivas ou negativas ao conteúdo das leis futuras, 

assim como a recepção das anteriores a Constituição. Se assim é, a 

primeira vista, parificar as leis ordinárias aos tratados a que alude o 

artigo 5, parágrafo 2, da Constituição, seria esvaziar de muito do seu 

sentido útil à inovação, que, malgrado, os termos equívocos do seu 

enunciado, traduziu uma abertura significativa ao movimento de 

internacionalização dos direitos humanos”!.  
                                                           
12 Exemplos disso é o acórdãos no HC 72.131 RJ, Rel. Ministro M. Aurélio de Melo, de 23 de novembro 
de 1995, predominando a opinião do Min. Moreira Alves, em que manifesta a tese da paridade dos 
tratados internacionais com a lei ordinária (“Habeas corpus. Alienação fiduciária em garantia. Prisão 
civil do devedor como depositário infiel. - Sendo o devedor, na alienação fiduciária em garantia, 
depositário necessário por força de disposição legal que não desfigura essa caracterização, sua prisão 
civil, em caso de infidelidade, se enquadra na ressalva contida na parte final do artigo 5º, LXVII, da 
Constituição de 1988. - Nada interfere na questão do depositário infiel em matéria de alienação 
fiduciária o disposto no § 7º do artigo 7º da Convenção de San José da Costa Rica.  Habeas corpus 
indeferido, cassada a liminar concedida”.); Criticamente,cf. Sidney GUERRA e Lilian B.EMERIQUE. A 
incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos na ordem jurídica brasileira, in Revista 
Jurídica, v. 10, n. 90, 2008, p.01-34.  
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Como se sabe, a mutação constitucional promovida pela Emenda nº 45/2004, ao incluir 

o §3º do Artigo 5º da Constituição, não resolveu (definitivamente), do ponto de vista 

formal, a questão de determinar qual seria o status e hierarquia das normas de tratados 

internacionais no ordenamento interno, muito menos em relação às próprias normas 

constitucionais. A única ressalva que se fez é aquela quanto à regra de potencial 

alteração de normas constitucionais por normas de tratados relativos a direitos humanos, 

ratificados pelo Brasil e que tenham sido submetidos à apreciação do Congresso, com 

aprovação em cada Casa, em dois turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros:  

 

“Art.5º 

(...) 

Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos 

humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, 

em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, 

serão equivalentes as emendas constitucionais.” 

 

O novo dispositivo, para além de despertar mais críticas e resultados incongruentes, 

buscou apenas consolidar uma regra formal de paridade entre normas de tratados de 

direitos humanos, submetidos ao procedimento especial ali previsto, e as normas 

decorrentes de emendas constitucionais, portanto, com efeitos reformadores em relação 

à Constituição. Por sua natureza e finalidade, essa norma constitucional também estaria 

sujeita aos limites inerentes do poder constituinte derivado (e.g. impossibilidade de 

alteração de certas matérias, como aquelas veiculadas pelas chamadas cláusulas 

intangíveis,do art. 60, §4º, da CF/88). 

 

E seria tão mais absurdo, em pleno século XXI, levar adiante qualquer argumento 

hipotético, doutrinário e jurisprudencial, de que tratados e convenções– atos 

internacionais que são submetidos à imperatividade do jus cogens– teriam (ou poderiam 

ter) como escopo aquele de suprimir (i) a forma federativa de Estado; (ii) o voto direto, 

secreto, universal e periódico; (iii) a separação dos Poderes;(iv) os direitos e garantias 

individuais. Muito menos para tratados e convenções destinados a regulamentar, 

justamente, a proteção internacional da pessoa humana.  
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Também é verdade que a processualística de aprovação de tratados e convenções pelo 

Congresso Nacional, no direito brasileiro, em virtude da regra de competência 

estabelecida pelo art.49, I, da Constituição de 1988, serve como garantia de proteção de 

valores constitucionais formais e materiais. A prática do STF, na interpretação legalista 

que faz de sua própria competência (art.102, III, alínea “b” da CF/88) vem firmando a 

orientação de que é possível o controle de constitucionalidade de tratados firmados pelo 

Brasil, em qualquer área normativa, inclusive naquela dos direitos fundamentais.  

 

É importante ter presente que em um caso no qual se discutiu a aplicação das normas 

constitucionais brasileiras relativas à garantia do duplo grau de jurisdição na 

Constituição de 1988 e aquelas decorrentes do Pacto de San Jose da Costa Rica13, o STF 

confirmou a orientação de que “assim como não o afirma em relação às leis, a 

Constituição não precisou dizer-se sobreposta aos tratados: a hierarquia está ínsita em 

preceitos inequívocos seus, como os que submetem a aprovação e a promulgação das 

convenções ao processo legislativo ditado pela Constituição (...) e aquele que, em 

consequência, explicitamente admite o controle da constitucionalidade dos tratados”14. 

  

No caso Banco Bradesco/Cardoso15, o Ministro Gilmar Mendes analisou a questão da 

aplicação das correntes que consideram a primazia das normas dos tratados 

internacionais sobre o direito interno, sustentando estar o Estado brasileiro entre os 

estados “fundados em sistemas regidos pelo princípio a supremacia formal e material 

da Constituição sobre todo o ordenamento jurídico. Entendimento diverso anularia a 

própria possibilidade do controle da constitucionalidade desses diplomas 

internacionais”.16 E vai além: “Uma vez que o Decreto Legislativo que aprova o 

instrumento internacional é passível de impugnação pela via da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI), ou ainda, da Ação Declaratória de Constitucionalidade 

(ADC), esse controle de caráter preventivo é possível no Brasil”. 

                                                           
13 STF, Ministério Público Federal/Jorgina Maria de Freitas, RHC n° 79.785/RJ, Rel. Min. Sepúlveda 
Pertence, DJ 22.11.2002. Cf. Art.8.2(h) da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969.  
14 Voto do Ministro Sepúlveda Pertence no RHC n° 79.785/RJ in DJ, 22.12.2002, p.281 
15 STF, RE 466.343/SP, Tribunal Pleno, Min. Relator Cezar Peluso. Acórdão de 4.6.2009.  
16Voto Vogal do Min.Gilmar Ferreira Mendes no RE 466.343/SP. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/imprensa/pdf/re466343.pdf> 
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Sob essa perspectiva – com olhos exatamente voltados para os aspectos formais do 

controle de constitucionalidade das normas no direito brasileiro–, o Ministro Gilmar 

Mendes dúvida que o argumento da presunção de convergência de valores supremos 

protegidos nos âmbitos internos e internacional em matéria de direitos humanos 

resolveria a polêmica da hierarquia das normas convencionais no direito interno. Em 

suma, observa:  

 

“A sempre possível ampliação inadequada dos sentidos possíveis 

da expressão “direitos humanos” poderia abrir uma via perigosa 

para uma produção normativa alheia ao controle de sua 

compatibilidade com a ordem constitucional interna. O risco de 

normatizações camufladas seria permanente. A equiparação 

entre tratado e Constituição, portanto, esbarraria já na própria 

competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal para 

exercer o controle da regularidade formal e do conteúdo material 

desses diplomas internacionais em face da ordem constitucional 

nacional”17.  

 

Chamo atenção para o fato de que pode parecer, no entanto, que o reconhecimento da 

hierarquia supralegal ou mesmo constitucional dos tratados de direitos fundamentais no 

ordenamento brasileiro dependa apenas da atribuição de regras de competência interna, 

como a de controle de constitucionalidade (pelo STF) e de aprovação dos atos 

internacionais pelo Congresso Nacional.  

  

O mesmo pode ser dito para quem quer que sustente ser do Congresso, em última 

análise, a decisão unilateral de enquadrar ou não determinada convenção como sendo 

relativa a direitos fundamentais para fins de verificar as hipóteses contidas nas regras do 

§§2º e 3º do art. 5º da Constituição de 1988. É claro que essa poderia ser a solução mais 

simplista segundo uma interpretação literal desses dispositivos. Entretanto, a 

determinação de qualquer valor material de convenções de direitos humanos é decisão 

que surge do consenso dos Estados, das conferências multilaterais, do trabalho dos 

                                                           
17 Idem, p.6. 
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órgãos internacionais envolvidos nas competências internacionais de proteção dos 

direitos fundamentais da pessoa, e passa para o reconhecimento nas esferas internas de 

poder dos Estados (qualquer uma delas: legislativo, executivo e judiciário) – como 

examinarei logo abaixo. 

 

Daí por que, em tese, poderiam existir normas constitucionais inconstitucionais, ou que 

se tornam inconstitucionais pela simples mutação de valores constitucionais materiais, 

como mesmo comprova a realidade do constitucionalismo brasileiro pós-88.18 

 

Ainda que se fale em “supremacia da Constituição”, como argumento principal para 

justificar que as normas constitucionais estatais tenham primazia sobre as demais 

normas do ordenamento, na melhor das releituras kelsenianas possíveis19, qualquer 

interpretação legalista dos tribunais internos ou mesmo das cortes supremas poderia 

simplesmente distorcer os resultados aplicativos das normas decorrentes de tratados ou 

convenções (i.e. das normas internacionais) para negar-lhes efeito ou limitar a eficácia. 

E não poupariam, sequer, convenções específicas que versem sobre matéria de direitos 

fundamentais da pessoa humana.  

 

Por essas razões, tenho defendido que seria necessário retornar ao escopo original e ao 

primário das regras constitucionais que conferem auto-aplicabilidade às normas de 

direitos fundamentais e àquelas que objetivam incluir outras fontes (e.g. normas 

advindas de tratados internacionais) ao rol de direitos e garantias fundamentais 

                                                           
18 Sem buscar levantar a polêmica questão que permanece entre constitucionalistas, a tese da 
inconstitucionalidade de normas constitucionais remete à obra do jurista alemão Otto BACHOF. Normas 
Constitucionais Inconstitucionais? Coimbra: Almedina, 1994. p. 23 e ss., e propugna pela existência de 
limitações ao Poder Constituinte Originário. 
19 Cf., por exemplo, J. J. Gomes CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3 ed. 
Coimbra: Almedina, 1999. p. 241 (assim se manifestando: “ Estado de direito é um Estado 
constitucional. Pressupõe a existência de uma Constituição que sirva – valendo e vigorando – de ordem 
jurídico-normativa fundamental vinculativa de todos os poderes públicos. A Constituição confere à 
ordem estadual e aos actos dos poderes públicos medida e forma. Precisamente por isso, a lei 
constitucional não é apenas – como sugeria a teoria tradicional do Estado de direito – uma simples lei 
incluída no sistema ou no complexo normativo-estadual. Trata-se de uma verdadeira ordenação 
normativa fundamental dotada de supremacia – supremacia da Constituição – e é nesta supremacia 
normativa da lei constitucional que o <primado do direito> do Estado de direito encontra uma primeira 
e decisiva expressão” 
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estabelecidos pela Constituição (cf. art.5º, §§1º e 2º).20 Nessa perspectiva questões 

importantes emergem, quais sejam: Qual seria a projeção ou perspectiva constitucional 

para a substantivação dessas regras, como insertas justamente no rol dos direitos e 

garantias fundamentais do artigo 5º? A atual conformação ou configuração do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos autoriza uma interpretação unilateral, por cortes 

constitucionais internas, que minimizem, reduzam ou rejeitem o alcance e a função de 

certos direitos fundamentais da pessoa humana, como tais estabelecidos por tratados e 

convenções nessa matéria? 

 

Certamente as respostas são negativas.  

 

As cortes internas não podem reduzir nem mesmo rejeitar direitos fundamentais 

reconhecidos em tratados e convenções internacionais. No caso do Brasil, segundo o art. 

5º, parágrafo 3º, há proibição de ordem constitucional no que diz respeito a tratados e 

convenções aprovados pelo Congresso Nacional. Contudo, a pergunta que permanece é 

com base em qual fundamentação as cortes internas brasileiras deixariam de observar 

uma fonte internacional que consagra direitos humanos ainda que “não aprovada” pelo 

Congresso Nacional? Os direitos humanos reconhecidos internacionalmente poderiam 

não servir aos brasileiros?  

 

Por essas razões, entendo que a vontade implícita do legislador com a Emenda 

Constitucional nº45/2004 é mais ampla do que aquela que restou explicita no texto. Isto 

é, examinados conjuntamente os parágrafos 2º e 3º do art. 5º da Constituição, não é 

difícil concluir que todos os tratados e convenções que consagram direitos humanos 

fazem parte da ordem jurídica brasileira: (i) os não aprovados pelo Congresso Nacional 

por força do parágrafo 2º (que não existia nas constituições anteriores e por isso tem 

razão de ali estar hoje); (ii) e aqueles aprovados pelo Congresso por força do parágrafo 

3º. Mas se assim é, o quê justificaria a existência do parágrafo 3º?  

 

Essa é a indagação central que se faz hoje em direito internacional quando enfrentamos, 

no Brasil, a discussão a respeito do conflito entre as fontes (internas e internacionais). A 
                                                           
20 Conforme defendido e exposto no artigo publicado recentemente na “Revista do Tribunal Superior do 
Tratabalho”, vol.78, nº3, jul/set. 2012, p.124-219, intitulado: “A Convenção 87 da OIT sobre Liberdade 
Sindical de 1948: Recomendações para a adequação do direito interno brasileiro aos princípios e regras 
internacionais do trabalho”.   
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finalidade do parágrafo 2º do art. 5º é não deixar de fora do ordenamento jurídico 

brasileiro infraconstitucional, ademais dos princípios por ela adotados, os tratados 

internacionais de que o Brasil seja parte (signatário). Contudo, o juízo de 

admissibilidade e de aplicação na ordem jurídica interna estaria nas mãos dos julgadores 

(e intérpretes). A aplicação do direito reconhecido na fonte internacional depende, por 

conseguinte, da análise do julgador. E isso se aplica a todo e qualquer tratado 

internacional, independentemente de pertencer ao rol dos direitos humanos (ou não). Se, 

por outro lado, forem tratados e convenções de direitos humanos, e estiverem aprovados 

pelo Congresso Nacional, ipso facto, já integram o arcabouço jurídico constitucional 

interno e o julgador não pode negar-lhes reconhecimento e aplicação. 

 

Portanto, o que tenho defendido é a análise conjunta dos parágrafos 2º e 3º do artigo 5º 

da Constituição. Mas não uma análise superficial e apressada, descartada do histórico 

evolutivo do Direito. Devemos buscar as fontes materiais e de inspiração do legislador 

constituinte e preencher eventuais lacunas com sua intenção implícita real (e não apenas 

a declarada no texto)– que somente pode ser aquela de aumentar o patrimônio jurídico 

das pessoas e nunca restringir ou limitar. 

  

Evidentemente, nesse contexto se insere a discussão sobre a hierarquia das normas 

relativas às convenções internacionais dos direitos humanos (e direitos fundamentais) e 

o direito nacional. Entre os exemplos mais emblemáticos estão as discussões sobre as 

relações entre os tratados internacionais de proteção da propriedade intelectual e suas 

relações com os tratados e convenções sobre direitos humanos e as leis internas 

brasileiras. 

  

Em recente manifestação no âmbito do direito do trabalho, o Ministro Joaquim Barbosa, 

do STF, expressou sua opinião de que a Convenção n.158 da OIT veicula matéria de 

direitos fundamentais nas relações de trabalho, e que ela se encaixa na categoria dos 

atos internacionais do artigo 5o, Par.2o,,a fim de “inserir direitos sociais no 

ordenamento jurídico brasileiro”. Segundo ele, a Convenção em questão também teria 

caráter supralegal, “porém infraconstitucional”, com o que seria possível concluir que 

denúncia feita pelo Presidente da República, sem a prévia aprovação do Congresso 
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Nacional, e “promulgada” por decreto presidencial seria impossível (no caso, o Decreto 

2.100/96, objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade movida pela Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG e pela Central Única dos 

Trabalhadores - CUT).21 

 

Isso porque a denúncia da Convenção, tecnicamente, representa a diminuição qualitativa 

dos níveis de proteção de certos direitos fundamentais no ordenamento interno, o que 

parece contraditório do ponto de vista de um sistema constitucional aberto, que assegura 

status especial para normas materialmente constitucionais, como seriam aquelas de 

direitos e garantias individuais em matéria do trabalho.22 Igualmente, conduz à 

inevitável conclusão de que o Brasil não poderia permanecer imune à imputação de 

responsabilidade internacional pela violação de obrigações multilaterais assumidas no 

âmbito da Organização Mundial do Trabalho23. 

 

Essa linha de argumentação do Min. Joaquim Barbosa representa nova orientação do 

STF sobre as relações entre direito interno e direito internacional – especialmente o 

                                                           
21 Voto de Vista do Ministro Joaquim Barbosa na ADIN nº 1625/DF, rel. orig. Min. Maurício Corrêa, 
acórdão de 3.6.2009. (ADI-1625).  
22 Segundo o Ministro Joaquim Barbosa, a Convenção 158 não seria um tratado comum, mas um tratado 
que versa sobre direitos humanos, apto a inserir direitos sociais no ordenamento jurídico brasileiro. 
Nesse contexto, caberia cogitar da aplicação do novo § 3º do art. 5º da CF, introduzido pela EC 45/2004, 
a essa Convenção. No ponto, afirmou que, apesar de o Decreto que incorporou a Convenção ao direito 
brasileiro ser de 1996, ainda que não se admitisse a tese de que os tratados de direitos humanos 
anteriores à EC 45/2004 possuíssem estatura constitucional, seria plausível defender que possuíssem 
estatura supralegal, porém infraconstitucional. Reconhecido o caráter supralegal aos tratados de 
direitos humanos e considerando-se a Convenção 158 da OIT como um tratado de direitos humanos, 
concluir-se-ia não ser possível sua denúncia pelo Poder Executivo sem a intervenção do Congresso 
Nacional. Do contrário, permitir-se-ia que uma norma de grau hierárquico bastante privilegiado pudesse 
ser retirada do mundo jurídico sem a intervenção de um órgão legislativo, e, ainda, que o Poder 
Executivo, por vontade exclusiva, reduzisse de maneira arbitrária o nível de proteção de direitos 
humanos garantido aos indivíduos no ordenamento jurídico nacional. (Informativo STF - Nº 549, 
Brasília, 1º a 5 de junho de 2009, disponível em 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo549.htm. 
23 Sobre o tema, cf. Carlos Eduardo de A. BOUCAULT. A responsabilidade do Brasil perante a OIT em 
face da não-aplicação da Convenção 158, in Revista de Direito do Trabalho n.96,1996, p.105 e ss;  
Maristela BASSO, A Convenção n. 158 da OIT e o direito constitucional brasileiro, in  Trabalho & 
Doutrina, n.11, 1996, p. 30-39.Na visão de Hildebrando ACCIOLY (Tratado de Direito Internacional 
Público. Vol. I, Rio de Janeiro, 1956, p. 299) o Estado sempre será responsável pelos atos de qualquer de 
seus poderes que impliquem a violação de um tratado que tenha firmado ou ao qual tenha aderido. Ainda 
que uma norma internacional venha ser retirada do ordenamento interno, por colidir com norma 
constitucional superveniente, essa circunstância não excluirá a responsabilidade do Estado pela violação 
do tratado.  
 
 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo549.htm


ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
Direitos humanos e Propriedade Intelectual: Estudo a partir dos ensinamentos do 
Mestre Denis Borges Barbos 

15 
 

PIDCC, Aracaju, Ano V, Volume 10 nº 02, p.001 a 018 Jul/2016 | www.pidcc.com.br 
 

direito internacional dos direitos humanos, assim como no que diz respeito à 

interpretação dos parágrafos 2º. e 3º. Do art. 5º. da CF.  

  

Aprofundemos um pouco mais o debate com vistas a examinar por que os tratados 

específicos sobre propriedade intelectual e as leis internas brasileiras devem observar os 

tratados e convenções de direitos humanos. 

 

 

 

3. Conclusões: Infração aos direitos humanos reconhecidos aos 

autores, inventores e desenvolvedores: Por que são 

considerados fundamentais? Por quem? Quais os efeitos desse 

reconhecimento? 

 

O art. 5º, inciso XXIX24 da CF tem sua gênese no art. 27.2 da “Declaração Universal 

dos Direitos do Homem”25 e no art. 15.c26 do “Pacto Internacional sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais”27 (Pacto). 

 

Mas qual a relação desse marco normativo com os direitos humanos? 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU) conta na sua estrutura orgânica com cinco 

órgãos28, dentre eles um “Conselho Econômico e Social”, ao qual compete, dentre 

                                                           
24 Art. 5º, inciso 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”.  
25  Art. 27.2 – “Todo homem tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de 
qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor”.  

26 Art. 15.c - Reconhece a cada indivíduo o direito de beneficiar-se da proteção dos interesses morais e 
materiais decorrentes de toda a produção científica, literária ou artística de que seja autor. 

27 Adotado pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966; aprovado pelo 
Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 226, de 12.12.1991 e promulgado pelo Decreto 591, 
de 06.07.1992.  
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outras funções, fazer “recomendações destinadas a promover o respeito e a observância 

dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos”29. É importante lembrar 

que há muito a Carta constitutiva da ONU está em vigor no Brasil. 

 

No exercício de suas competências, a “Comissão sobre Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais do Conselho Econômico e Social da ONU” adotou, em 21 de novembro de 

2005, em sua 35ª Sessão, as “Recomendações” constantes  do “Comentário Geral No. 

17”30 com o objetivo de “ajudar os Estados-partes a aplicar e implementar (em todos os 

seus níveis: legislativo, executivo e judiciário) o disposto no Pacto Internacional sobre 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais”, cujos pontos mais representativos do 

“Comentário Geral” para este estudo reproduzo abaixo – os quais sumarizam o  

conteúdo, a abrangência e o escopo  do art. 15.c do Pacto: 

 

“1. O direito de toda pessoa de beneficiar-se da proteção dos interesses 

morais e materiais que os correspondam por razão das produções 

científicas, literárias ou artísticas de que seja autora é um direito humano, 

que deriva da dignidade e dos valores inerentes a toda pessoa. 

 

2. Em contraste com outros direitos humanos, os direitos de propriedade 

intelectual são geralmente de índole temporal e é possível autorizar seu 

exercício ou cedê-los a terceiros. 

.. 

4. O direito de toda pessoa de beneficiar-se da proteção dos interesses 

morais e materiais que os correspondam por razões de produções 

científicas, literárias ou artísticas de que seja autora tem por finalidade 

fomentar a contribuição ativa dos criadores às artes, ciências e ao 

progresso da sociedade em seu conjunto. 

 

Ademais, em conformidade com os outros instrumentos de direitos 

humanos, assim como com os acordos internacionais sobre a proteção 

                                                                                                                                                                          
28 Art. 7º. Da carta da ONU: “Uma Assembléia Geral, um Conselho de Segurança, um Conselho 
Econômico e Social, um Conselho de Tutela, uma Corte Internacional de Justiça e um Secretariado”.  
29 Art. 62 (2) da Carta da ONU. 
30 O Comentário Geral No. 17 foi publicado em 12 de janeiro de 2006, como documento oficial da ONU, 
sob o no. E/C.12/GC/17 (12 January 2006). O documento está disponível no site: www.unesco.org 
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dos interesses morais e materiais que correspondem às pessoas em razão 

de suas produções cientificais, literárias ou artísticas, a Comissão 

considera que a alínea c do parágrafo 1º do art. 15 do Pacto estabelece 

como mínimo as seguintes obrigações básicas, que são de aplicação 

imediata pelos Estados-membros:  

 

a) adotar as medidas legislativas ou de outra índole necessárias para 

assegurar a proteção efetiva dos interesses morais e materiais dos 

autores;  

 

b) proteger o direito dos autores a serem reconhecidos como criadores de 

suas produções científicas, literárias e artísticas e a oporem-se a qualquer 

deformação, mutilação ou outra modificação das mesmas ou qualquer 

outra ação que atente contra elas, que cause prejuízo a sua honra ou 

reputação;  

 

c) respeitar e proteger os interesses materiais básicos dos autores 

derivados de suas produções científicas, literárias ou artísticas, que 

necessitam para manter, no mínimo, um nível de vida adequado; ...”31.  

 

Como se vê, não há nenhuma dúvida sobre a afirmação de que os direitos de 

propriedade intelectual referidos no inciso XXIX do art. 5º. da CF são direitos humanos 

– assim reconhecidos pela maior autoridade internacional no tema, e de que  o Estado 

brasileiro, nos termos da Constituição Federal32, deve aplicar direta e imediatamente o 

disposto no art. 15.c do Pacto segundo as Recomendações da Comissão de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais da ONU adotadas em 2005.  

 
                                                           
31 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU, doc. E/C.12/CG/17, pág. 15.  

32 Art. 5º§ 1º - “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. § 2º 
- Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 
parte.” 
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Limites aos direitos de proteção incidentes sobre os cultivares - 
Cultivar no Brasil tem corpo fechado contra encosto, olho gordo, 

patentes e outras mandingas. 

Limits to incidents protection rights over cultivars - Cultivating in Brazil has 
closed body against back, evil eye, patents and other Mandingo. 

Patricia Carvalho da Rocha Porto1 

RESUMO 

Para guiarmos nosso estudo e melhor identificarmos os principais elementos e 
argumentos do caso, assim como as posições expostas ao longo da ação, da qual o 
acórdão mencionado faz parte, expomos abaixo um resumo da ação judicial. Para tanto, 
utilizamo-nos do resumo que integram a sentença judicial de 1º grau, proferida pelo Juiz 
Dr. Giovanni Conti, referente à ação n. 001/1.09.0106915-2, que tramitou perante 15ª 
Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e 
de trechos do inteiro teor da Apelação Cível nº 70049447253, proferido, pelo pela 5ª 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em que são partes o 
Sindicato Rural de Passo Fundo-RS e outros, Autores da presente ação judicial e 
Apelados no recurso, e as  empresas Monsanto do Brasil Ltda. e Monsanto Techonology 
LLC, Rés na ação e Apelantes no recurso. 

PALAVRAS-CHAVE: Limites. Cultivar. Corpo Fechado 

ABSTRACT 

For we guide our study and better identify the main elements and if the 
arguments, as well as the exposed positions along the action, which the 
judgment mentioned part, we set out below a summary of the lawsuit. 
Therefore, we use the resume that part of the court judgment of 1st degree, 
given by Dr. Giovanni Conti Judge, referring to action n. 001 / 1.09.0106915-
2, and underway before the 15th Civil Court of Porto Alegre County Justice 
Court of Rio Grande do Sul and the entire content of the excerpts Civil 
Appeal No. 70049447253, delivered by the Court of the 5th Civil Chamber 
Justice of Rio Grande do Sul, in which parts are the Rural Union of Passo 
Fundo-RS and others Authors of this lawsuit and appealed in the appeal, and 
Monsanto do Brazil Ltda. Monsanto and Techonology LLC, ground into 
action and Appellants on appeal. 

                                           
1 Advogada. Mestre em Propriedade Intelectual e inovação pelo INPI; Doutoranda em Políticas Públicas, 
Estratégias e Desenvolvimento pela UFRJ.  
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Introdução 

Argumentos e questões 

Vamos argumentar no presente estudo que a legislação pátria: 

(a ) veda a aquisição de qualquer outro direito de propriedade sobre um cultivar que não 
a propriedade concedida pelo Certificado de Proteção de Cultivar;  

(b) veda a oponibilidade qualquer outro direito de propriedade para obstar a livre 
utilização de plantas e suas partes no país; 

(c) qualquer decisão judicial em sentido diverso (i) viola tratado internacional válido no 
país, (ii) é contrária a normas constitucionais, (iii) infringe legislação infra-
constitucional, bem como não observa a mens legislatoris do legislador quando da 
elaboração das normas que regulam a questão. 

Para isso, buscaremos estudar a matéria, de forma a respondermos às seguintes 
questões: 

1. À Luz da Convenção da UPOV 1978 e da Lei 9456 de 1997 é possível a dupla 
proteção de uma mesma cultivar por direito de cultivar e por direito de patente e é 
admitida no país?  

2. Pelo disposto na Lei 9456/97, em especial no seu art. 2º, existe possibilidade no 
Brasil de que um direito de patente obste direta ou indiretamente a livre utilização de 
plantas e suas partes? 

3. Uma decisão judicial que reconhece a dupla proteção de uma mesma cultivar por 
direitos de patente e por direitos de cultivares, bem como permite a oponibilidade do 
direito de patentes para obstar o livre uso das plantas e suas partes contraria as regras de 
solução de antinomia entre as normas? 

4. Uma decisão judicial no sentido indicado na questão 3 contraria disposições 
constitucionais, bem como a mens legislatoris quando da elaboração da Lei 9456/97? 

Esperamos com esse estudo e com respostas das questões acima contribuir para a 
discussão acerca dos limites dos direitos de proteção incidentes sobre os cultivares à luz 
da legislação pátria. 

  1. O caso em análise 

As questões que norteiam o presente estudo surgiram a partir da leitura do acórdão da 
Apelação Cível nº 70049447253, proferido, pelo pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul, na pessoa da Relatora Des. Maria Cláudia Mércio 
Cachapuz. A decisão reformou a sentença de 1º grau e, no mérito, deu provimento ao 
recurso, vencido o Desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto. 

Resumidamente, o acórdão, não obstante as proibições expressas no artigo 2º da UPOV 
1978, que veda a dupla proteção de cultivares, bem como as insertas no artigo 2º da Lei 
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9456/97 que impede (a) a dupla proteção de cultivares, ou seja, outra proteção para 
cultivares que não mediante a Concessão de Certificado de Proteção de Cultivar; e (b) a 
oponibilidade de direitos de patente para obstar a livre utilização de plantas e suas 
partes, reconheceu2:  

 (a) a incidência de dupla proteção por direitos de patentes e por direitos de cultivar em 
uma mesma semente de soja, isto é, cultivar, e, por consequência,  

 (b) a legalidade da cobrança de royalties aos produtores de soja nacionais pelo uso de 
sementes protegidas (direta ou indiretamente)por direito de patentes  de titularidade da 
Monsanto anteriormente já protegidas por direitos de cultivares; 

1.1 Um Resumo 

Para guiarmos nosso estudo e melhor identificarmos os principais elementos e 
argumentos do caso, assim como as posições expostas ao longo da ação, da qual o 
acórdão mencionado faz parte, expomos abaixo um resumo da ação judicial.  

Para tanto, utilizamo-nos do resumo que integram a sentença judicial de 1º grau, 
proferida pelo Juiz Dr. Giovanni Conti, referente à ação n. 001/1.09.0106915-2, que 
tramitou perante 15ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul e de trechos do inteiro teor da Apelação Cível nº 70049447253, 
proferido, pelo pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em 
que são partes o Sindicato Rural de Passo Fundo-RS e outros, Autores da presente ação 
judicial e Apelados no recurso, e as  empresas Monsanto do Brasil Ltda. e Monsanto 
Techonology LLC, Rés na ação e Apelantes no recurso. 

As partes autoras no mérito da referida ação: 

(...) contestam os procedimentos adotados pelas requeridas, que os impedem de reservar produto 
cultivares transgênicas para replantio e comercialização, além da proibição de doar e trocar 
sementes dentro de programas oficiais e cobrar de forma arbitrária, ilegal e abusiva royalties sobre 
sementes e grãos descendentes da chamada soja roundup ready (RR), coincidindo com o nome 
comercial do herbicida fabricado pelas requeridas, o qual é complemento essencial no cultivo da 
soja geneticamente modificada. Sustentam que as requeridas violam direito inserto na Lei de 
Cultivares (Lei nº 9.456/97) que permite a reserva de grãos para plantios subsequentes sem 
pagamento de nova taxa de remuneração à propriedade intelectual, sendo inaplicável a incidência 
da propriedade industrial (Lei nº 9.279/96), cujas patentes registradas são eivadas de nulidades. 
Postulam o reconhecimento do direito dos pequenos, médios e grandes sojicultores brasileiros, de 
reservar o produto de cultivares de soja transgênica, para replantio em seus campos de cultivo e o 
direito de vender essa produção como alimento ou matéria prima, sem pagar a título de royalties, 
taxa tecnológica ou indenização; garantia de cultivar a soja transgênica, de doar ou trocar sementes 
reservadas a outros pequenos produtores rurais, nos ternos do art. 10, inciso IV, § 3º e incisos da 
Lei nº 9.456/97; decretar a obrigação de não fazer das demandadas no sentido de não efetuarem 
cobranças de royalties, taxa tecnológica ou indenização, rechaçando o procedimento de autotutela 
praticado pelas mesmas; decretação de abusividade e onerosidade excessiva nos valores cobrados, 
com repetição daqueles cobrados indevidamente. 

                                           
2 Cumpre-nos notar que o acórdão versou sobre outras questões que, apesar de relevantes, não são 
pertinentes para o presente estudo, razão pela qual não serão aqui enfatizadas.   
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(...) 

A requerida Monsanto Techonology contestou às fls. 1368/1424, suscitando, em preliminar, a 
prescrição, carência de ação (ilegitimidade ativa e possibilidade jurídica do pedido), irregularidade 
de representação, bem como a limitação da base territorial dos autores e limites da coisa julgada. 
Suscita, ainda, ilegitimidade da FETAG/RS e litisconsórcio ativo dos Sindicatos Rurais de 
Giruá/RS e Arvorezinha/RS. No mérito, trouxe as mesmas teses defensivas apresentadas pela 
corequerida Monsanto do Brasil. Citou também precedentes jurisprudenciais sobre o tema, 
requerendo a improcedência da demanda.3 

A mencionada sentença, proferida pelo Juiz Dr. Giovanni Conti: 

reconheceu “o direito dos pequenos, médios e grandes sojicultores brasileiros, de reservar o 
produto cultivares de soja transgênica, para replantio em seus campos de cultivo e o direito de 
vender essa produção como alimento ou matéria-prima de acordo com o artigo 10, inciso IV, 3º e 
incisos da Lei 9.456/97 sem nada mais pagar a título de royalties, taxa tecnológica ou indenização, a 
contar do dia 1º de setembro de 2012”. 

declarou o direito dos produtores que cultivam soja transgênica, de doar ou trocar sementes 
reservadas a outros pequenos produtores rurais, contando a partir de 1º de setembro de 2010.  

determinou que a Monsanto “se abstenha de cobrar royalties, taxa tecnológica ou indenização 
sobre a comercialização da produção da soja transgênica produzida no Brasil a contar da safra 
2003/2004”.  

condenou a Monsanto a devolver “os valores cobrados sobre a produção da soja transgênica a 
partir da safra 2003/2004, corrigida pelo IGPM e acrescida de juros de 1% ao mês, a contar da 
safra 2003/2004”.  

concedeu, de ofício, liminar para “determinar a imediata suspensão na cobrança de royalties, taxa 
tecnológica ou indenização, sobre a comercialização da produção da soja transgênica produzida no 
Brasil, sob pena de multa diária no valor de um milhão de reais”. A Monsanto foi condenada ao 
pagamento integral das custas e honorários advocatícios fixados em 500 mil reais. 

 
No recurso de apelação a Monsanto: 
 

preliminarmente, requer a apreciação do agravo retido interposto pela segunda apelante (fls 
2620/2641), bem como do agravo convertido em retido interposto pela primeira apelante (fls. 
2683/2715), ambos impugnando a decisão (fls. 2595/2597v.) que não acolheu o pedido de 
reconhecimento de nulidade do laudo pericial de fls. 1990/2062.  

destaca que o laudo está eivado de nulidade, na medida em que (i) não permitiu a participação dos 
assistentes técnicos das demandadas (fls.2436/48); (ii) o procurador dos autores teve acesso ao laudo 
antes de sua juntada no processo, pois concedeu entrevista divulgando o resultado na imprensa 
antes da intimação das partes (fls. 2452 e 2463/64); (iii) não foi realizado exame laboratorial nas 
amostras de soja, a fim de confrontar o resultado com o objeto de proteção das patentes elencadas 
pelas demandadas, apesar de ser este o escopo inicial da perícia e ter sido expressamente solicitado 
pelas demandadas; (iv) nenhum dos quesitos das demandadas foi respondido pelo perito sendo o 
laudo composto apenas de esclarecimentos à parte autora; (v) o perito não possui expertise na área 
de propriedade intelectual; (vi) e o perito adentrou a análise jurídica, em franca violação de sua 
competência.  

                                           
3 Trechos extraídos do resumo da ação que integra o documento da sentença da ação n. 001/1.09.0106915-2, 
que tramitou perante 15ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul. 
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afirma que a perícia e a decisão que não acatou sua nulidade constituem cerceamento de defesa, 
por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pede o provimento dos agravos 
retidos. 

ainda em preliminar, alega a falta de fundamentação na sentença para limitação do escopo das 
patentes, ante a ausência de prova para tanto e não observação de questão incontroversa. Aduz que 
não poderia o juízo a quo proferir decisão que, na prática, retira a eficácia de patentes 
regularmente concedidas pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI, tendo por base 
unicamente o laudo pericial já impugnado.  

requer a desconstituição da sentença, para que outra seja proferida, após a realização de prova 
pericial, com a indicação de novo perito com os conhecimentos técnicos necessários para exame 
laboratorial que atenda às normas legais.  

assevera que, em decisões interlocutórias, o TJRS já havia decidido no sentido da não aplicação das 
normas de direito material referentes à defesa do consumidor, da aplicação da regra do Código 
Civil referente à prescrição de três anos do pedido de repetição de indébito e do alcance da sentença 
proferida na ação coletiva limitada a circunscrição do Estado, não podendo o magistrado em 
sentença decidir de forma contrária. 

no mérito, sustenta que a tutela jurisdicional se deu de forma avessa à realidade dos fatos e que a 
manutenção da sentença produzirá um efeito devastador para investimentos em biotecnologia no 
Brasil.  

refere que o ordenamento jurídico vigente já conta com leis hábeis a conciliar e harmonizar essa 
realidade, de modo que todos os inventores envolvidos no processo de criação e/ou desenvolvimento 
sejam devidamente remunerados. Sustenta que a sentença recorrida nega vigência à Lei 9.279/96 e 
amplia arbitrariamente a incidência de dispositivos da Lei 9.456/97 para além de seu escopo de 
proteção. Afirma a inocorrência de dupla proteção por propriedade intelectual no caso, já que não 
se trata de variedade vegetal, mas de patente de biotecnologia. Entre os argumentos lançados para 
a reforma da decisão de 1º grau, sustenta a impossibilidade de salva de sementes transgênicas, pela 
interpretação logica do artigo 36 da Lei 11.105/05.  

salienta ademais, a impossibilidade de a sentença acatar prazos de validade indicados 
erroneamente pelo INPI nas cartas patentes, na medida em que a lide ainda se encontra pendente 
de solução definitiva transitada em julgado.  

assevera ainda que não poderia a sentença determinar a devolução dos valores pagos desde a safra 
2003/2004 até a safra 2006/2007, haja vista serem notoriamente compostas por sementes 
contrabandeadas.  

menciona, por fim, que o sistema de cobrança de compensação repousa em acordos celebrados com 
entidades participantes (fls 1118/1126) que, na celebração de acordo, reconheceram os direitos da 
Monsanto e consequentemente, a existência de infração às patentes da tecnologia RR pelo não 
pagamento de royalties, negociando critérios benéficos de ressarcimento ao titular dessas patentes, 
na forma da Lei de Propriedade Intelectual, não havendo em que se falar em abusividade. Destaca 
que todos os agricultores de todo país não estão impossibilitados de exercer suas atividades 
comerciais com o emprego da soja convencional, mas a partir do momento que optam pelo plantio 
da soja RR, devem dar a contraprestação pela tecnologia que estão utilizando. Em caso de 
manutenção de sentença, pugna pela redução da verba honorária fixada. Pede a condenação da 
parte autora às penas decorrentes da litigância de má-fé. Requer o provimento do recurso. 

Os Apelados reforçaram os argumentos aduzidos na inicial  

ressaltando a não legitimidade das cobranças feitas pelas Apelantes, bem como das medidas por 
elas adotadas para impedir os produtores de reservar cultivares transgênicas, legitimamente 
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adquiridas, para replantio e comercialização, além da proibição de doar e trocar sementes dentro 
de programas oficiais e cobrar de forma arbitrária, ilegal e abusiva royalties sobre sementes e grãos 
descendentes da chamada soja Roundup Ready (RR). 

reiterando que a Monsanto violou a Lei de Cultivares (lei nº 9.456/97) que permite a reserva de 
grãos para plantios subsequentes sem pagamento de novos royalties, sendo inaplicável a incidência 
dos direitos de patentes; 

ademais, alegam novamente que as patentes das autoras já caíram em domínio publico.  

reclamam que  se reconheça e se garanta o direito dos sojicultores brasileiros, de reservar o 
produto de cultivares de soja transgênica, para replantio em seus campos de cultivo e o direito de 
vender essa produção como alimento ou matéria prima, sem pagar a título de royalties; garantia de 
cultivar a soja transgênica, de doar ou trocar sementes reservadas a outros pequenos produtores 
rurais.  

 

 O referido acórdão foi proferido na pessoa da Relatora Des. Maria Cláudia Mércio 
Cachapuz. A decisão reformou a sentença de 1º grau e, no mérito, deu provimento ao 
recurso, vencido o Desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto, no seguinte sentido: 

“ (...) ainda que a Lei de patentes não permita a proteção decorrente de patentes para 
todo ou partes dos seres vivos, houve expressa exclusão desta proibição em relação aos 
microrganismos transgênicos (artigo 18, inciso III, da lei de patentes), justamente 
porque resultantes de um produto de intervenção cultural, por meio de invento. Possível à 
extensão dos efeitos de propriedade intelectual sobre microrganismos transgênicos desde que 
atendam os critérios próprios à situação jurídica de patenteabilidade – no caso, a novidade, a 
atividade inventiva e a aplicabilidade à atividade industrial. Circunstancia expressamente 
reconhecida, por certificados próprios, em relação ao produto ora discutido em juízo.  

Não há como excluir dos efeitos de proteção desta o produto do objeto de patente, por forca da 
proteção conferida pelo artigo 42 da Lei 9.279/96. A doutrina na interpretação mais correta da lei 
de patentes acerca dos casos de propriedade intelectual esclarece que o artigo 42, por meio de seus 
incisos, protege tanto o produto que é objeto direto da patente, como de processo ou o produto 
obtido diretamente pelo processo, caso seja este patenteado. Descabe exclui-ser o direito de patentes 
sobre o produto de uma intervenção humana por técnica de transgenia – e que abranja todas as 
características próprias à proteção – inclusive quando isto ocorra sobre a cultivar. E isto, porque 
ambas as leis mencionadas são omissas na hipótese de sobreposição de situações.  

Quando uma variedade é desenvolvida pela técnica de transgenia – podendo, portanto, receber a 
proteção da lei de patentes – e sofre, posteriormente, uma melhora por via biológica, recebendo o 
certificado de cultivares, em tese, tem-se situação de duplicidade de proteção, algo que estaria 
vedado pelas disposições da UPOV referente à Convenção de 1978. Tal, conflito, para a doutrina 
mais recente, enquanto inexistente uma definição legal específica, poderia sofrer solução suficiente 
por meio do instituto da patente dependente previsto na lei de patentes.  

Não se trata, portanto, de hipótese de aplicação de lei mais especifica para a resolução do conflito 
de regras. Aqui se têm leis que disciplinam objetos de tutela diversos. A própria exposição de 
motivos da cartilha elaborada a lei 9.456/97 deixa clara tal situação quando justifica a criação da lei 
de proteção de cultivares como mecanismo distinto de proteção a propriedade intelectual.  

Não há como fazer subsistir o argumento de que o licenciamento concedido para a pesquisa sobre o 
produto e para o desenvolvimento de técnica de aperfeiçoamento afaste o direito originário sobre 
patentes.  
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O que pode o titular de patente celebrar contrato de licença para exploração e investir o licenciado 
nos poderes para agir em defesa da patente (art. 61 da lei de patentes). Tal não afasta os direitos do 
exercício desta titularidade, seja pelo proprietário do invento, seja pelo licenciado, ressalvada 
apenas a hipótese de analise do aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada (art. 63 da lei de 
patentes). O debate proposto é referente ao produto da soja transgênica, para a qual é identificada 
a situação de proteção específica e comprovada – ao menos até 31.08.2010 – por meio de carta 
patente.  

Não há, portanto, como se pretender a aplicação de disposições normativas da lei de proteção de 
cultivares para o caso em comento, na medida em que diversa é a proteção jurídica identificada. 
Reconhece-se a causa legitima á cobrança – a descaracterizar hipótese de ilicitude para 
fins do art. 187 do CC brasileiro – por força da aplicação da lei de patentes na hipótese, 
não afastada a cobrança por situação diversa de proteção do produto pela lei de 
cultivares, como na hipótese das exceções do art. 10 da lei referida.  

Com relação ao percentual de royalties estabelecido, a desproporção é apontada ainda na inicial, 
por meio de pedido alternativo no sentido de que “seja judicialmente estabelecido percentual não 
abusivo para adequadamente indenizar as demandadas, em índice que variam entre 0,06% a 
0,10% sobre o valor da soja transgênica comercializada, preferindo o menor índice pelas razões 
anotadas” (fl. 31 dos autos). Neste ponto, há que se observarem os limites estabelecidos em Lei e 
mesmo a partir de acordos mais amplos, realizados entre os envolvidos, por meio de suas entidades 
representativas. Não há que se falar em abusividade quando negociados entre entidades 
representantes de ambas as partes royalties em percentual (2%) proporcional à prática de mercado 
internacional, sem que demonstrada efetiva abusividade de cobrança.  

sucumbência invertida e honorários advocatícios redimensionados em concreto. À 
UNANIMIDADE, DESACOLHERAM OS AGRAVOS RETIDOS E AFASTARAM AS 
PRELIMINARES. NO MÉRITO, POR MAIORIA DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, 
VENCIDO O DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LOPES DO CANTO. Grifos nossos. 

 

II. Do direito aos fatos 

2.1 A Regulamentação Internacional da proteção de plantas e variedades vegetais. 

Como esclarece Carlos Correa4, a busca pela proteção de plantas e de variedades 
vegetais por meio de direitos de propriedade intelectual iniciou-se nos Estados Unidos 
e, em seguida, na Europa. Os Estados Unidos foram os primeiros a adotar um 
mecanismo de proteção para plantas assexuadas em 1930, por meio da criação do Plant 

                                           
4  “Initiatives for the protection of plants through intellectual property rights emerged in the USA and 
Europe at the beginning of the Nineteenth Century. They eventually led to the adoption in 1930 of the Plant 
Patent Act in the USA, which allowed for the grant of patents for asexually reproduced plant varieties, 
different, however, from the ‘utility patents’. In response to the demands of nurseries and plant breeders, the 
non-obviousness standard was replaced by ‘distinctness’ and the disclosure requirement was drastically 
relaxed.1 In Europe, concerns about the weakening of the patent system generated a strong resistance to the 
application of patents to plants.2 A special regime for the protection of plant varieties was introduced in the 
Netherlands in 1942, followed by Germany in 1953. Based on these precedents, in 1961 an international 
convention4 for the sui generis protection of such varieties was adopted and the Union for the Protection of 
Plant Varieties (UPOV) set up.” CORREA, Carlos. Patent protection for plants: legal options for developing 
countries. South Center Paper , n. 55. 2014, p. 7. http://www.southcentre.int/wp-
content/uploads/2014/11/RP55_Patent-Protection-for-Plants_EN.pdf 
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Patent Act. Posteriormente, por preocupações acerca das fragilidades do regime de 
patente, países europeus dentre eles a Holanda e a Alemanha criaram um regime de 
proteção específico para as variedades vegetais.  

O próximo passo da Europa, motivados pelos interesses de suas indústrias no mercado 
promissor de melhoramento vegetal5, foi criar um sistema internacional de proteção 
para as variedades vegetais, por meio da União Internacional para a Proteção das 
Obtenções Vegetais  - UPOV.  

2.1.1 A União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais – UPOV. 

A UPOV é uma organização intergovernamental com sede em Genebra, Suíça6. Sua 
criação oficial ocorreu em 1961, pela Convenção Internacional para a Proteção das 
Obtenções Vegetais - UPOV7. Posteriormente, especialmente após o acordo ADPICS  - 
Aspectos do Direito de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - ou TRIPS 
tornar obrigatória a proteção das variedades vegetais por seus membros, essa 
organização e sua Convenção ganharam novos membros e sua influência internacional 
cresceu sensivelmente8.  

A principal função da UPOV é uniformizar entre os países os instrumentos de proteção 
de novas variedades vegetais9. Em razão disso, ela estabeleceu por meio de sua 
Convenção um mecanismo para a proteção exclusiva das variedades vegetais. Contudo, 
os países membros são livres para estabelecer suas próprias regras nacionalmente.10 

O objetivo da Convenção UPOV é reconhecer e garantir para o criador ou para o 
sucessor de uma nova variedade vegetal um direito exclusivo sobre esta variedade, nas 
condições definidas por esta norma. Após a sua criação em 1961, a Convenção da 
UPOV foi revista 3 vezes, dando origem às Convenções de 197211, de 1978 e de 1991. 
Atualmente, encontram-se em vigor as Convenções da UPOV de 1978 e de 1991.12  

                                           
5  Association for Plant Breeding for the Benefit of Society  - APBREBES. UPOV Convention: 
http://www.apbrebes.org/content/upovconvention.. 

6 Atualmente a UPOV está sediada na Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI. Não 
obstante a UPOV ser uma entidade independente da OMPI, esta organização auxilia a UPOV 
administrativamente e, por força de acordo, o Diretor-Geral da OMPI é o secretário-geral da UPOV, com o 
poder de aprovar a nomeação de Vice Secretário Geral da UPOV. Association for Plant Breeding for the 
Benefit of Society  - APBREBES. UPOV Convention: http://www.apbrebes.org/content/upovconvention. 

7 UPOV: http://www.upov.int/about/en/faq.html#Q1 

8 APBREBES, op. cit. 

9 GARCIA, Selemara Berckembrock Ferreira. A PROTEÇÃO JURÍDICA DAS CULTIVARES NO 
BRASIL – Plantas Transgênicas e Patentes. Ed. Juruá. Curitiba. 2004 

10 Ibidem. 

11 A UPOV faz referência  à Convenções de 1961 e de 1972 de firma integrada, referindo-se à Convenção de 
1961/1972: Convenção da UPOV de 1961 como emendada pela revisão de 1972. 
http://www.upov.int/export/sites/upov/members/en/pdf/pub423.pdf 

12 Em consulta ao banco de membros da Convenção, verificamos que, com exceção da Bélgica que 
permanece vinculado à Convenção de 1961/1972, todos os países membros da UPOV já fazem parte das 
versões de 1978 ou de1991. Lista de membros da UPOV e as Convenções as quais fazem parte. Última data 
de atualização e junho de 2014. http://www.upov.int/export/sites/upov/members/en/pdf/pub423.pdf 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
LIMITES AOS DIREITOS DE PROTEÇÃO INCIDENTES SOBRE OS CULTIVARES - CULTIVAR NO 
BRASIL TEM CORPO FECHADO CONTRA ENCOSTO, OLHO GORDO, PATENTES E OUTRAS 
MANDINGAS. 

27 
 

PIDCC, Aracaju, Ano V, Volume 10 nº 02, p.019 a 090 Jul/2016 | www.pidcc.com.br 

Até a promulgação da Convenção de 1991, os países puderam escolher se permaneciam 
vinculados (os já membros) ou se aderiam (os novos, como o Brasil) à ata de 1978 ou se 
estes se vinculariam à nova versão de 199113. Após TRIPS, os países membros deste 
acordo que não tinham mecanismos de proteção para variedades vegetais foram 
obrigados a buscar tal proteção, como veremos adiante.  

Dessa forma, os países que optaram por uma proteção alternativa ou complementar à 
proteção por patentes, e que ainda não tinham aderido à UPOV, puderam escolher até a 
promulgação da Convenção de 1991, em abril de 1998, entre as duas versões vigentes. 
Após essa data, com exceção dos países que já tinham começado o processo de adesão 
da ata de 1978, um novo membro só poderia aderir à Convenção de 1991.14  

2.1.2 As Convenções UPOV 1978 e 1991  

As duas Convenções da UPOV em vigência guardam diferenças cruciais entre elas. As 
alterações inseridas na última ata da Convenção refletem os novos interesses político-
econômicos dos países desenvolvidos, devido aos grandes avanços tecnológicos 
apresentados por estes a partir dos anos 1980.  A propriedade intelectual passou a ser de 
crucial importância para o crescimento econômico desses países.    

Tem-se claro da leitura das atas de 1978 e 1991 que o objetivo de cada uma é diferente, 
seja com relação no ao escopo de proteção que se deseja dar à variedade vegetal, seja no 
que concerne aos interesses que intenta resguardar.  

Grande parte dos autores que acompanham a evolução legislativa acerca da proteção das 
variedades vegetais entende que a convenção de 1991 satisfaz preferencialmente as 
grandes empresas produtoras de sementes em detrimento do interesse da sociedade. Já a 
UPOV de 1978, segundo a doutrina, apresenta limitações mais amplas com relação aos 
direitos de exclusividade do titular da variedade e conta com dispositivos que 
resguardam de forma mais efetiva, se comparada com a UPOV de 1991, os interesses 
dos agricultores e da sociedade:  

 

“A estruturação internacional de um sistema de Propriedade Intelectual de Variedades 
de Plantas, como vem ocorrendo em todos os demais ramos deste direito, por uma 
radical mutação, com vistas ao reforço da propriedade de seus titulares, em face dos 
interesses contrastantes do público em geral. A revisão do Tratado, efetuada em 1978, 
ainda moderada em sua proteção dos interesses das indústrias sementeira, encontrou 

                                           
13 BRUCH, Kelly Lissandra. Limites do direito de propriedade industrial de plantas. Ed. Conceito. 
Florianópolis. 2013. P. 39-40. 

14 BRUCH,  op. cit.,  e SILVEIRA, Newton & FRANCISCO,  Alisson. A UPOV 1991 e um Novo Marco 
Regulatório para as Cultivares no Brasil; GEBRESELASSIE, Abeba Tadesse. THE SUSTAINABILITY OF 
PLANTS AND PLANT INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.  Ed. DJOF Publishing. Copenhagen. 
2012, p..123- 
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alteração na revisão de 1991. Os novos signatários, assinando até 1o. de janeiro de 1996 
puderam manter-se no antigo regime. 15” 

“Compared to other alternatives, UPOV 91 has the stronger protection for plant 
breeder's rights (broadening the rights to prevent the saving re-using and sharing of 
seeds by farmers unless they pay for them, extending these rights to a minimum period 
of 20 years, extending them to essentially derived varieties and to possible appropriation 
of the harvest from protected seeds, and hedging the rights about with formidable 
restrictions), the reason some developed countries prefer it. Developing countries have 
taken a different view both in WTO proceedings such as the meetings of the General 
Council and the Council on TRIPs and in their domestic practice for protecting plant 
varieties, they have resisted attempts to multilateralise it. Sui generis systems adopted 
by developing countries, on the whole, go contrary to UPOV 91 in several respects; 
they would prefer UPOV 78 (whose "membership", at 29, still far exceeds UPOV 91, at 
16). Those that have adopted UPOV 91 have heavily supplemented their laws with 
provisions or other laws on supporting local communities and farmers and protecting 
biodiversity. The main preference for UPOV 78 is in respect of permitting farmers' 
rights (including to save, replant and share seeds) and the breeder's exemption (to 
research, experiment and breed around the protected variety without undue claims from 
the breeder of the protected variety), and in the better protection for biodiversity, which 
developing countries consider beneficial: for social justice in catering to local 
communities or the rural population and farmers, and for being supportive of domestic 
policies like promoting innovation and attaining food security.16” 

“A ata de 1978 da Convenção da UPOV, em que se baseia a atual lei brasileira, tem o 
mérito de resguardar os direitos dos agricultores de reservar, plantar e trocar sementes (a 
Ata de 1991 exige que as leis nacionais regulem tais direitos, podendo prevê-los ou não) 
e é, portanto, mais adequada à realidade agrícola brasileira.”17 

“Sin dudas bajo el impulso ele una corrientc de opinión gcneralizada en los países em 
desarrollos  de aumentar La proteción legal que ampara a cualquier tipo de mejora, 
creación o dcscubrimiento, la UPOV rnodificó su anterior Acta de 1978 en una 
serie de puntos muy importantes. Todas lãs modificaciones introducidas em La nueva 
Acta de 1991, han sido em La direción de aumentar La protección legal Del material 
vegetal em favor de lós derechos de su obtebtor.18” 

                                           
15 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 
2013 

16 The  South Centre/Centre for International Environmental Law (CIEL) (org.. ) MANGENI. Francis 
Technical issues on protecting plant varieties by effective sui generis systems, sd.: 
http://www.cid.harvard.edu/archive/biotech/papers/discussion6.pdf. 

17   SANTILLI, Juliana. Os Direitos de Propriedade Intelectual sobre as variedades de plantas (cultivares); 
Revista de Direito Ambiental Ano 16 vol. 64-out/dez/2011 Editora Revista dos Tribunais   

18 RAPELA, Miguel Angel. DERECHOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL EM VEGETALES 
SUPERIORES. Ed. Cuidad Argentina. Buenos Aires. 2000. P. 92 

http://www.cid.harvard.edu/archive/biotech/papers/discussion6.pdf
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2.1.3 Principais pontos da UPOV 1978 

 Wilkson e Castelli19 ressaltam os principais pontos da UPOV 1978: 

Da Convenção original da Upov até a Convenção de 1978, vigente até os anos 90, o 
direito do melhorista, ao contrário do que ocorreu no patenteamento, permitiu ao 
melhorista utilizar livremente qualquer material genético protegido como um recurso 
inicial de variação com o  propósito de criar novas variedades (a chamada "isenção do 
melhorista") (Upov, 1978, Art.5(3)). 

Garantia também que o agricultor pudesse estocar sementes da colheita para seu 
próprioplantio na safra seguinte (o chamado "privilegio do agricultor"). No caso de 
Estados membros da União cujas leis nacionais permitiam a proteção tanto pelo direito 
do melhorista como por patenteamento, proibia-se a "dupla proteção" da variedade por 
direitos de melhorista e por patenteamento (Upov, 1978, Art.2(1)). 

Estabelecia-se, como já citado, enquanto critério para requerer a proteção que a 
variedade fosse distinta das outras variedades, homogênea e estável ao longo das 
gerações, mas que não fosse uma nova invenção. Portanto, poderia ser uma variedade 
descoberta na natureza e nunca antes utilizada na agricultura, desde que essa variedade 
fosse geneticamente homogênea e estável (Upov, 1978, Art.6). 

Da mesma forma, concedia-se aos Estados signatários o direito de excluir certas 
espécies de qualquer forma de proteção, segundo seus interesses nacionais específicos 
(Upov, 1978, Art.2(2)). Tampouco exigia que a variedade protegida oferecesse alguma 
nova qualidade de utilidade e nem definia uma "distância mínima" entre ela e alguma 
outra já protegida.20 

Utilizamos-nos também de tabela elaborada por Van Wijka, com atualizações da UPOV 
para expormos abaixo as principais diferenças entre a UPOV de 1978 e a de 1991: 

 

Provision UPOV 1978 Act UPOV 1991 Act 

Protection coverage As many plant genera 
and species ‘as 
possible’. Minimum of 

Minimum of 5 on 
joining. 10 years later, 
must protect all plant 

                                           
19 WILKINSON, J. & CASTELLI, P. A transnacionalização da indústria de sementes no Brasil – 
biotecnologias, patentes e biodiversidade. Rio de janeiro: ActionAid, Brasil, 2000.  
http://www.ieham.org/html/docs/A_transnacionaliza%E7%E3o_da_industria_de_sementes_no_Brasil.pdf. 

20 WILKINSON, J. & CASTELLI, P. A transnacionalização da indústria de sementes no Brasil – 
biotecnologias, patentes e biodiversidade. Rio de janeiro: ActionAid, Brasil, 2000.  
http://www.ieham.org/html/docs/A_transnacionaliza%E7%E3o_da_industria_de_sementes_no_Brasil.pdf 
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5 on joining and of 24 
after 8 years 

genera and species 

Ban on dual 
protection 

The Members shall not 
grant dual protection by 
patent rights and UPOV 
rights for one and the 
same botanical genus or 
species 

The dual protection is 
permitted. 

Requirement Novelty (variety must 
not have been 
commercialized) 

Distinctness 

Sufficient Uniformity 
having regard to the 
particular features of 
variety’s propagation 
Stability 

Novelty (variety must 
not have been 
commercialized) 

Distinctness 

Sufficient Uniformity 
having regard to the 
particular features of 
variety’s propagation 
Stability 

Protection term Minimum 15 years (18 
years for trees and 
vines) 

Minimum 20 years (25 
years for trees and 
vines) 

Protection scope Production for 
commercial purposes 
and offering for sale 
and marketing of 
propagating material of 
the variety 

Commercial 
transactions with 
propagating material. 
Harested material 
protected only if 
produced from 
propagating material 
without breeder’s 
permission and if 
breeder had no 
reasonable chance to 
exploit his right over 
it. 

Breeders’ 
exemption 

Yes Yes. Essentially 
derivedvarieties can 
only be marketed with 
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the agreement of the 
breeder 

Farmers’ privilege Minimum scope of 
protection allows a 
farmer’s privilege 

Each member State 
can define a farmer’s 
privilege suitable for 
its conditions 

Prohibition of 
double protection 

Any species eligible for 
PBR protection cannot 
be patented 

The Act is silent on 
this question; countries 
may choose to exclude 
plant varieties from 
patent protection 

Source: Original table van Wijk et al, p 8, updated by UPOV Secretariat 

 

2.1.4 A proibição da UPOV 1978 à dupla proteção por direitos de patente e 
de cultivares  

O artigo 2.121 da Convenção da UPOV 1978 estabelece norma vinculante e 
obrigatória a todos os seus membros que proíbe a dupla proteção de uma 
mesma variedade vegetal por patente e por cultivar: 

Cada Estado da União pode reconhecer o direito do obtentor previsto pela presente 
Convenção, mediante a outorga de um título especial de proteção ou de uma patente. 
Porém, um Estado da União, cuja legislação nacional admite a proteção em ambas 
as formas, deverá aplicar apenas uma delas a um mesmo gênero ou a uma mesma 
espécie botânica. 

Miguel Angelo Rapela22 esclarece que o disposto nessa norma é uma obrigação 
fundamental de cumprimento mandatório pelos países membros da Convenção de 1978. 

                                           
21 Este artigo é mencionado também no artigo 37.1 da convenção: “ Não obstante as disposições do artigo 
2.1), qualquer Estado que, antes da expiração do prazo durante o qual o presente Ato está aberto à assinatura, 
preveja a proteção nas diferentes formas mencionadas no artigo 2.1) para um mesmo gênero ou uma mesma 
espécie, pode continuar a fazê-lo se, no momento da assinatura do presente Ato ou do depósito do seu 
instrumento de ratificação, de aceitação ou de aprovação do presente Ato, ou de adesão ao mesmo, notificar 
esse fato ao Secretário-Geral” 

Sendo este artigo uma grandfather clause para assimilar os países - como os EUA - que já tinham sistemas 
múltiplos, mas sem reduzir quanto aos demais a obrigação de proteção única para cada variedade ou espécie.  
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Essa disposição foi incorporada pela Convenção de 1978 como expressão maior dos 
objetivos daquela ata, quais sejam, os de resguardar os interesses dos agricultores e da 
sociedade limitando o alcance da exclusividade sobre a variedade vegetal para além dos 
níveis estabelecidos pela UPOV.   

O artigo 2.1 é uma norma de conciliação entre a Convenção e quaisquer normas de 
outros diplomas que estabeleçam disposição que vão de encontro com o limite de 
proteção única para variedade vegetal estabelecida por este tratado.  

Nesse sentido, Carlos Correa23a enfatiza que a intenção da UPOV 1978 ao trazer o 
artigo 2.1, apresentando expressa proibição de dupla proteção de uma mesma 
variedade vegetal, foi a de conferir uma solução para a questão da cumulação de 
direitos de propriedade intelectual.  

Nota-se que o objetivo do artigo é precipuamente limitar a possibilidade de um país 
membro conceder uma dupla proteção à variedade vegetal, uma vez que a ata não se 
opõe que o país membro tenha mais de uma possibilidade de regime de proteção por 
patente e por cultivar.  O que se proíbe é utilizar-se desses dois sistemas de proteção em 
uma mesma cultivar. O titular deve escolher somente uma proteção por variedade 
vegetal.   

Trata-se de uma norma de limite máximo, por meio dela um único tipo de proteção por 
variedade vegetal é o máximo que um país pode permitir ao titular da cultivar.   

Observa-se que a ata de 1978 dispõe acerca de diversas matérias em termos de limites 
mínimos e deixa possibilidades de normas mais rígidas serem estabelecidas à 
conveniência de cada país membro. Entretanto, claramente não quis permitir qualquer 
nível de discricionariedade dos seus membros com relação à dupla proteção da cultivar.  

É o que esclarece Denis Barbosa: 

Note-se que a afiliação à versão UPOV representa o nível de proteção a que o Brasil 
está sujeito pelo direito internacional; a não ser quando tal tratado estabeleça limites 
máximos à proteção, a legislação interna pode afastar-se do padrão internacional 
oferecendo ao titular um nível mais exacerbado de proteção24. Assim é que a legislação 
brasileira incorpora dispositivos constantes da UPOV 1991, mais favorável aos titulares 
do que o modelo 197825. Um exemplo de limite máximo imposto pela UPOV 1978 (Art. 

                                                                                                                            
22 RAPELA, Miguel Angel. DERECHOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL EM VEGETALES 
SUPERIORES. Ed. Cuidad Argentina. Buenos Aires. 2000. P. 40. 

23 CORREA, Carlos Maria. Biological Resources and Intellectual Property Rights.  EUROPEAN 
INTELLECTUAL PROPERTY REVIEW. Vol 14 No 5. 1992, p. p 154-157.  

24 Vide WIPO, WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, encontrado em 
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf, visitado em 4/5/2014. Vide 
Informações aos Usuários de Proteção de Cultivares, (atualizadas em 2010), encontrado em 
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/INFORMACOES_AOS_USUARIOS_SNPC_nov2010.pdf, 
visitado em 4/5/2014. 

25 Quanto ao diferimento do prazo de afiliação à UPOV 1978, vide SILVEIRA, Newton, e FRANCISCO, 
Alison, cit.  

http://www.wipo.int/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=se:EUROPEAN%20INTELLECTUAL%20PROPERTY%20REVIEW
http://www.wipo.int/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=se:EUROPEAN%20INTELLECTUAL%20PROPERTY%20REVIEW
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2.126), que é o vigente no país, é que a proteção de uma variedade de planta por cultivar 
exclui a proteção do mesmo objeto por patente.27 

E por ser uma norma limite e cogente não há possibilidade dos países membros da UPOV 1978 
permitirem em suas leis internas disposição diferente da estabelecida pelo artigo 2.1. Ou seja, é vedado 
aos países membros da ata de 1978 que protejam um mesmo cultivar por patente e por direitos de 
cultivar:  

Preclusion of dual protection with breeder’s right and patent. The 1978 Act permits its 
signatories to protect plant varieties either with a distinct breeder’s right or with a 
patent. However, article 2(1) precludes member states from granting both forms of 
protection "for one and the same botanical genus or species.28 

Exatamente no mesmo sentido que Correa e Barbosa, nota Nuno Pires de Carvalho, um 
dos mais autorizados intérpretes de TRIPs, esclarecendo, inclusive, que tal norma é 
totalmente compatível com o acordo da OMC:  

"A questão crucial é se um membro da OMC que aplica a UPOV 1978 e proíbe a dupla proteção está em 
conformidade com o Acordo TRIPS. A resposta é sim. A segunda frase do artigo 27.3 (b) foi redigida sob 
a forma de alternativa, e uma delas é na proteção de cultivares exclusivamente por um regime sui generis 
(como UPOV). Mais uma vez, a análise jurídica direta para conclusão de que o Acordo TRIPS não é 
obstáculo para o cumprimento dos tratados previamente existentes - mesmo que tal acordo possa ter 
introduzido algumas regras que limitam as opções que estavam disponíveis sob esses tratados já 
existentes29.  
                                           
26 2(1) Each member State of the Union may recognise the right of the breeder provided for in this 
Convention by the grant either of a special title of protection or of a patent. Nevertheless, a member State of 
the Union whose national law admits of protection under both these forms may provide only one of them for 
one and the same botanical genus or species. Veja 
http://www.upov.int/en/publications/conventions/1978/w_up780_.htm#_1_3, visitado 10 de abril 2014.  

27 . BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 
2013 

28 HELFER,  Laurence R. Intellectual property rights in plant varieties.  International legal regimes and 
policy options for national governments. FAO Legislative Study 85, 2004, p. 22 

29 “The Crucial issue is whether a WTO member that follows UPOV 1978 and bans double protection is in 
compliance with TRIPS Agreement. The answer is yes. The second sentence of Article 27.3 (b) was drafted 
the form of alternative, and one of those is in the protection of plant varieties exclusively by a sui generis 
regime (such UPOV).  Once again, straightforward legal analysis to conclusion that the TRIPS Agreement is 
not obstacle to compliance with previously existing treaties – even if it may have introduced some rules that 
limit options were available under those existing treaties”. CARVALHO, Nuno Pires. The TRIPS Agreement 
of Patent Rights. Netherlands: Kluwer, 2010, p. 315. Note-se que Helfer, op. cit, p 65 pareceria ter um 
entendimento divergente de Carlos Correa, Denis Barbosa e Nuno Pries de Carvalho e dos demais autores já 
citados, quanto a obrigação de 2.1 do ato de 1978: (…)"Where the provisions of two treaties are in direct 
conflict, the rule is far less settled. If two agreements relate to the same subject matter and the states parties 
to both agreements are the same, article 30 of the Vienna Convention on the Law of Treaties specifies that 
the agreement that is later in time is given effect. The obligations in the TRIPs Agreement are thus likely to 
prevail over any conflicting obligations in the 1978 UPOV Act, such as the ban on protecting varieties within 
the same genus or species with both a breeders' right and a patent. (1978 Act, art. 2(1))  (…) It can therefore 
be argued that the two treaty systems are fully compatible, with TRIPs merely augmenting the plant variety 
protection requirements of the UPOV Acts”. No entanto, para prevalecer o entendimento desse autor, seria 
preciso evidenciar precisamente em que disposição de TRIPs se ancoraria uma regra contrária à proibição de 
cumulação de proteções sobre um mesmo cultivar da UPOV 1978. Helfner, porém não explicita onde tal 
conflito entre UPOV 1978 e TRIPs se daria. 

http://www.upov.int/en/publications/conventions/1978/w_up780_.htm#_1_3
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2.2 TRIPs 

Como explica Maristela Basso30, o acordo TRIPS é um dos acordos vinculados ao 
Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio – OMC, integrando um 
conjunto de acordos multilaterais de Comércio.  

TRIPS estabelece normas mínimas de proteção e regulação dos direitos de propriedade 
intelectual que devem ser adotadas pelos seus membros em suas legislações internas, 
com o objetivo de harmonizar a proteção mínima garantida pelos países aos direitos de 
propriedade intelectual.   

O Tratado vincula todos os países membros e suas disposições devem ser cumpridas, 
sem possibilidade de reserva, por todos os seus membros31. Com o advento deste 
acordo, os países membros tiveram que adequar as suas legislações internas ao conteúdo 
nele determinado. TRIPS foi assinado e 1994, passando a vigorar em 1º de Janeiro de 
1995. 

2.2.1 TRIPS e a obrigatoriedade dos países membros protegerem variedades vegetais e 
patentes de processos não essencialmente biológicos 

Dentre as diversas disposições de TRIPS a cerca da proteção mínima que deve ser 
garantida pelos países membros aos direitos de propriedade intelectual, o art. 27 deste 
acordo determina o que deve ser patenteável pelos países membro e o que pode ser 
objeto de exceção à pateteabilidade.   

Em seu item 1, o art. 27 estabelece que qualquer invenção de produto ou processo, em 
todos os setores tecnológicos, deve ser patenteável pelos países membros, caso atendam 
os requisitos para tal proteção. No item 2 esse art. permite que os países considerem 
como não patenteáveis matérias que violem a ordem pública e a moralidade. 

 Por fim, no seu item 3, o art. 27 faculta a seus membros a possibilidade que os países 
não considerem patenteáveis métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o 
tratamento de seres humanos, plantas e animais, exceto microorganismos e processos 
essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os 
processos não-biológicos e microbiológicos.  

Entretanto, apesar de permitir a exclusão patentária de plantas, TRIPS determina que os 
países membros concedam proteção às variedades vegetais. Seja por meio de um 
sistema suis generis, seja por patentes ou por uma combinação de proteção pelos dois 
sistemas.   

TRIPS - Art, 27 Matéria Patenteável 

1. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto 
ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, 
envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do 
disposto no parágrafo 4 do Artigo 65, no parágrafo 8 do Artigo 70 e no parágrafo 3 
                                           
30 BASSO, Maristela, Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Porto Alegre. Livraria do Advogado, 
2000, p. 172 ess. 

31 BASSO, op. Cit, p. 178. 
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deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis 
sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto 
ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente. 

2. Os Membros podem considerar como não patenteáveis invenções cuja exploração em 
seu território seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, 
inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar 
sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas 
por que a exploração é proibida por sua legislação. 

3. Os Membros também podem considerar como não patenteáveis: 

a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos  

b) plantas e animais, exceto microrganismos e processos essencialmente biológicos para 
a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não-biológicos e 
microbiológicos. Não obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais, 
seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema sui generis eficaz, seja por uma 
combinação de ambos. O disposto neste subparágrafo será revisto quatro anos após a 
entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.  
   

Conforme leciona Denis Barbosa32, com a vigência de TRIPS, cultivares “podem ser 
protegidos por patente, pelo sistema da UPOV, por outro sistema sui generis, ou por 
uma combinação destes (o que ocorre nos EUA). Mas têm de ser protegidos” por todos 
os países membros do acordo.  

2.2.2 A escolha entre as duas Convenções de 1978 e de 1991 após TRIPS 

Com a obrigatoriedade de garantir algum tipo de proteção para as variedade vegetais, os 
países que ainda não concediam tal tutela tiveram que optar entre dotar a proteção por 
patente, adotar uma das duas atas ou criar um regime próprio para proteger os cultivares 
no país.  

The two major treaty systems that regulate these issues are the agreements established 
under the auspices of the Union internationale pour la protection des obtentions 
végétales ("UPOV"), and the TRIPs Agreement included within the family of treaties 
administered by the World Trade Organization ("WTO"). (see para. 1.3.5.2 above) 
These two treaty systems each contain a comprehensive set of rules for their members 
regarding IPRs over plant varieties. 

In short, the UPOV treaties adopt a sui generis system of protection (that is, a system 
that is unique, or of its own kind) especially tailored to the needs of plant breeders. The 
TRIPs Agreement requires WTO Members to protect new plant varieties using patent 
rights, a sui generis system or some combination thereof. Because TRIPs provides states 

                                           
32 . BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 
2013,  



Patrícia Carvalho da Rocha Porto  
36 

 

PIDCC, Aracaju, Ano V, Volume 10 nº 02, p.019 a 090 Jul/2016 | www.pidcc.com.br 

with this flexibility and because the treaty has an uncertain relationship to the 
previously adopted UPOV conventions, national governments face a wide array of 
options in choosing the intellectual property regime applicable to plant varieties. 

(,,,), countries generally give domestic effect to the UPOV Act to which they are a party 
in one of two ways. In "automatic incorporation" states, courts and administrative 
agencies directly apply and enforce the Act, although implementing legislation isoften 
needed to authorize administrative agencies to process applications to protect new plant 
varieties. In "legislative incorporation" states, by contrast, the UPOV Act does not 
become enforceable in domestic law until the state enacts a national plant variety 
protection law that conforms to the Act’s requirements..33 

Dessa forma, cada país ao aderir à Convenção o fez optando pela versão mais 
compatível ao seu desenvolvimento agrícola e à sua situação sócio-econômica34.   

Observa-se que os países não são obrigados a adotar o sistema da UPOV. TRIPS obriga 
somente que os países membros reconheçam algum tipo de proteção, por patente, por 
um sistema próprio ou via UPOV. E, dentro do sistema UPOV, o país que aderiu à ata 
de 1978 ou a de 1991 fez essa escolha justamente para que se vinculasse à ata que mais 
se adequasse aos seus interesses e necessidades, especialmente aos interesses 
econômicos e sociais, bem como ao seu nível de desenvolvimento tecnológico. Sendo 
esta uma escolha consciente e com objetivos claros.  

“Developing countries can use the sui generis option for the protection of plant 
varieties. The Agreement is silent about the content of the sui generis system. Hence the 
developing countries can adopt a sui generis system which is suitable to their socio-
economic conditions. There is no compulsion to adopt an UPOV model system. If the 
countries are going for the UPOV model, the successive amendment made the UPOV 
system are very stringent, especially after 1991 amendment. Therefore the desirable 
model is UPOV 1978 which provides for breeders exception and also does not affect the 
farmer’s rights. However, it is better to recognize the farmer’s right explicitly. An 
explicit recognition would not give room for confusion in this matter. While doing so, 
care should be taken in outlining the rights of the farmers.  It should not result in the 
curtailment of any rights enjoyed hitherto by the farmers. Further, the protection”35.  
  

“On 24 April 1999, the 1991 Act entered into force in accordance with Article 37(1), 
which states that “ This Convention shall enter into force one month after five States 
have deposited their instruments of ratification”  The provision of Article 37(3) ensured 
that the 1978 Act of the Convention is closed to further accession. By virtue of the 
TRIPs Agreement, member States of the World Trade Organization (WTO) are obliged 
to provide for the protection of plant varieties. To bring the TRIPs patent provisions into 
line with UPOV Convention on the protection of plant varieties, Article 27.3(b) permits 
Members to provide “ for the protection of plant varieties either by patents or by an 
effective sui generis system or by any combination thereof ”. As most developing 

                                           
33 HELFER, op. cit, p. 21. 

34 GEBRESELASSIE, Abeba Tadesse. Op. Cit, p. 123.  

35 HABIBA Saeed. TRIPS: patenting of biotechnological inventions. In ATRIP 2006, p. 8 
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countries are yet to adopt some form of plant variety protection, the need to adopt a 
system that would comply with their international obligations and also adapted to their 
national circumstances, in recent times have come to the fore and triggered discussions 
focusing on the salient features of the UPOV Convention. This is due to the fact that 
developing countries do acknowledge that, the UPOV Convention presents one model 
of a sui generis system of plant protection for plant breeders developing new plant 
varieties. 

    The difference between the1978 Act and 1991 Act is significant, particularly with 
respect to developing countries, as the existing divergence between the two Acts on 
related issues such as the conditions, scope and duration of protection, have triggered 
some concerns as developing countries in their effort to adopt a sui generis system 
tailored to meet their national needs are confronted with the issue of limited precedents 
or guides to choose from. In view of the circumstances, considering the limited options 
available, developing countries find themselves outweighing the choice of taking up the 
challenge of devising a plant variety protection, adapted to the needs and conditions 
which would ensure the fulfillment of basic food needs of the people and the sustainable 
management of their biological resources36.” 

“Implementation of IPR to attract innovations and direct foreign investments and to 
instigate R&D at the national level will depend on the characteristics of each country, 
particularly their capacities of demand and of research37” 

2.3  Coexistência entre Tratados e Emendas  

A coexistência de tratados que regem a mesma matéria é plenamente possível e 
regulamentada pelo Convenção de Viena Sobre Direito dos Tratados38. Admissível 
também é a possibilidade de versões diferentes dos mesmos tratados coexistirem, como 
é o caso das Convenções da UPOV 1978 e 1991. 

Nos casos de tratados com matérias afins, os países que optam pela adesão de ambos os 
tratados obrigam-se a seguir as disposições estabelecidas nos dois tratados. Nesse 
sentido, em caso de conflito de normas deve prevalecer às disposições do último 
tratado, se de mesma hierarquia.  Caso um país só se vincule a um dos dois tratados e o 
outro país se vincule aos dois tratados, os países só estarão obrigados reciprocamente 
pelas normas do tratado em comum. Dessa forma, qualquer conflito de normas que 
exista entre os tratados nos quais ambos não são parte não afeta a relação entre os 
países.  39 

                                           
36  El-SAGHIR; MWIJUKYE; ISSAHAQUE. Plant Varieties, Biodiversityand Developing Countries. Sd, p. 
6-7. http://www.ip-watch.org/weblog/wp-content/uploads/2010/02/egypt-biopiracy-section-11.doc. 

37 Trommetter, Michel (2008), Intellectual Property Rights in Agricultural and Agro-food Biotechnologies to 
2030, OECD, Paris, available at http://www.oecd.org/dataoecd/11/56/40926131.pdf,   

38 Promulgada pelo decreto nº 7.030, de 14 de dezembro de 2009, encontrado em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7030.htm, visitado em 3/2/2015.  

39 Convenção de Viena  - Artigo 30 Aplicação de Tratados Sucessivos sobre o Mesmo Assunto  

http://www.ip-watch.org/weblog/wp-content/uploads/2010/02/egypt-biopiracy-section-11.doc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7030.htm
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Na hipótese de coexistência de versões de um mesmo tratado os países podem escolher 
se vincular a uma das atas disponíveis e somente a esta se obrigam40.  Os países que 
aderiram à emenda estão vinculadas à ela, devendo seguir o estipulado na emenda.  

Quando for o caso de emendas às quais somente alguns países membro da versão 
anterior do tratado aderiram e outros não, vale entre as partes somente a versão antiga 
da qual todos fazem parte. Nas hipóteses da adesão original dos países a um tratado 
ocorrerem em versões diversas, estes só estarão obrigados à versão por eles aderida.  
Dessa forma, em caso de conflito entre as versões, os países só estarão reciprocamente 
obrigados a cumprir às normas que constem nas duas versões. Conforme Murilo 
Gutier41: 

 Emenda ao tratado: No que tange à emenda ao tratado, esta é considerada “o meio pelo qual os 
atos internacionais são revistos, implicando em acréscimo, alteração ou supressão de seus 
conteúdos normativos”42.  Por meio do art. 40, § 4º da Convenção de Viena sobre Direito dos 
Tratados de 1.969 (CVDT 69), como os tratados são passíveis de emendas, é perfeitamente 
possível a coexistência de versões diferentes de tratados43. O art. 40 da Convenção de Viena sobre 
Direito dos Tratados de 1.969 enfatiza a possibilidade de dualidade ou duplicidade de regimes 
jurídicos entre os tratados original e emendado. Isto significa que há a possibilidade de um tratado 
original estar vigendo ao mesmo tempo entre as partes que não concordaram com a emenda, e 
entre estas e o grupo que com elas concordou, sem prejuízo de o tratado emendado estar vigendo 
na sua integralidade para este último grupo. 

 
Assim dispõe o art. 40 da CVDT 69. 

                                                                                                                            
1. Sem prejuízo das disposições do artigo 103 da Carta das Nações Unidas, os direitos e obrigações dos 
Estados partes em tratados sucessivos sobre o mesmo assunto serão determinados de conformidade com os 
parágrafos seguintes.  

2. Quando um tratado estipular que está subordinado a um tratado anterior ou posterior ou que não deve ser 
considerado incompatível com esse outro tratado, as disposições deste último prevalecerão.  

3. Quando todas as partes no tratado anterior são igualmente partes no tratado posterior, sem que o tratado 
anterior tenha cessado de vigorar ou sem que a sua aplicação tenha sido suspensa nos termos do artigo 59, o 
tratado anterior só se aplica na medida em que as suas disposições sejam compatíveis com as do tratado 
posterior.  

4. Quando as partes no tratado posterior não incluem todas a partes no tratado anterior:  

a)nas relações entre os Estados partes nos dois tratados, aplica-se o disposto no parágrafo 3;  

b)nas relações entre um Estado parte nos dois tratados e um Estado parte apenas em um desses tratados, o 
tratado em que os dois Estados são partes rege os seus direitos e obrigações recíprocos.  

5. O parágrafo 4 aplica-se sem prejuízo do artigo 41, ou de qualquer questão relativa à extinção ou suspensão 
da execução de um tratado nos termos do artigo 60 ou de qualquer questão de responsabilidade que possa 
surgir para um Estado da conclusão ou da aplicação de um tratado cujas disposições sejam incompatíveis com 
suas obrigações em relação a outro Estado nos termos de outro tratado.  Grifos nosso. 

40 (..) de uma emenda resultante de decisão não unânime, os vencidos permaneceriam obrigados pelo texto 
primitivo, criando-se no quadro convencional a duplicidade de regime jurídico. Interpretação que, de resto, 
veio a ser mais tarde assumida pela disciplina da Convenção de Viena.  REZECK Francisco. Direito 
internacional público curso elementar.  São Paulo:  Saraiva, 2011, p.  116 

41 MURILLO SAPIA GUTIER . Introdução ao direito internacional público , p. 18-21. 2011: 
http://murillogutier.com.br/wpcontent/uploads/2012/02/INTRODU%C3%87%C3%83O-AO-
DIREITO-INTERNACIONAL-MURILLO-SAPIA-GUTIER.pdf 

42 [Nota do Original] PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito internacional público e privado. 
Salvador: Editora JusPodivm, 2009, p. 112. 

43 [Nota do Original] VARELLA, Marcelo Dias. Direito internacional público. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 
56. 

http://murillogutier.com.br/wp
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Artigo 40 
 
Emenda de Tratados Multilaterais 
1. A não ser que o tratado disponha diversamente, a emenda de tratados multilaterais reger-se-á 
pelos parágrafos seguintes. 
2. Qualquer proposta para emendar um tratado multilateral entre todas as partes deverá ser 
notificada a todos os Estados contratantes, cada um dos quais terá o direito de participar: 
a) na decisão quanto à ação a ser tomada sobre essa proposta; 
b) na negociação e conclusão de qualquer acordo para a emenda do tratado. 
3. Todo Estado que possa ser parte no tratado poderá igualmente ser parte no tratado emendado. 
4. 0 acordo de emenda não vincula os Estados que já são partes no tratado e que não se tornaram 
partes no acordo de emenda; em relação a esses Estados, aplicar-se-á o artigo 30, parágrafo 4 (b). 
5. Qualquer Estado que se torne parte no tratado após a entrada em vigor do acordo de emenda 
será considerado, a menos que manifeste intenção diferente: 
a) parte no tratado emendado; e 
b) parte no tratado não emendado em relação às partes no tratado não vinculadas pelo acordo de 
emenda. 
 
Em conclusão acerca da temática, extrai-se o seguinte: 
 
(a) O tratado emendado vigora entre as parte que concordaram com a alteração (emenda); 
b) Quanto ao tratado original, é válido entre as partes que não aprovaram a alteração do mesmo 
(duplicidade de regimes). Assim, se aprovou a emenda, está lhe abrangerá, se não aprovou, vigora 
o tratado original. 
(c) Ainda, quanto ao tratado original, este é válido para as partes que aprovaram e para as partes 
que não aprovaram a emenda. 
(d) A adesão de Estado a um tratado em sua versão emendada (não original), esta versão é a que 
valerá para o Estado aderente, exceto se dispor em contrário. Quanto as partes que aceitaram a 
emenda, o Estado aderente obedecerá este regime jurídico internacional frente às partes que 
aceitaram. Quanto às partes que não aceitaram a emenda, o Estado aderente respeitará as normas 
originais.44 

2.4 Obrigações do Brasil como membro da UPOV 1978 e de TRIPS 

Dessa forma, no caso do Brasil, como ele aderiu à TRIPS e UPOV 1978 é mandatório 
que ele cumpra o que está estabelecido nos dois tratados. Na hipótese de conflito entre 
essas normas, prevalecerá o disposto em TRIPS em detrimento do disposto na UPOV 
1978, por ser esta norma posterior no tempo.  

Sendo certo que na realidade o Brasil deve cumprir integralmente todas as disposições 
obrigatórias da UPOV 1978, como a norma que proíbe dupla proteção por patente e por 
cultivar, visto que nenhuma norma de TRIPS conflita com a UPOV de 1978, como 
esclarecido por Nuno Pires de Carvalho45.  Observa-se, ainda, que o Brasil tem a 
possibilidade de até adotar algumas disposições da UPOV de 1991, como na realidade o 
fez, todavia, sem se tornar membro dessa ata, ou a ela se obrigar.  

                                           
44 MURILLO SAPIA GUTIER . Introdução ao direito internacional público , p. 18-21. 2011: 
http://murillogutier.com.br/wpcontent/uploads/2012/02/INTRODU%C3%87%C3%83O-AO-
DIREITO-INTERNACIONAL-MURILLO-SAPIA-GUTIER.pdf 

45 Vide nota 26 

http://murillogutier.com.br/wp
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Entretanto, com relação à UPOV 1978 ele é de fato obrigado a cumprir com todos os 
requisitos desse diploma.  A obrigação dos países membros de TRIPS e UPOV 1978 de 
cumprirem integralmente ambos os tratados é enfatizada por Helfner46:  

3.3.2. WTO and UPOV 1978 Act members 
This designation in Table 3 currently applies to 24 nations: Argentina, Bolivia, Brazil, Canada, 
Chile, China, Colombia, Ecuador, France, Ireland, Italy, Kenya, Mexico, New Zealand, Nicaragua, 
Norway, Panama, Paraguay, Portugal, Slovakia, South Africa, Switzerland, Trinidad and Tobago 
and Uruguay. States in this category enjoy  somewhat greater discretion as a result of the more 
limited protection of plant breeders’ rights contained in this earlier UPOV Act. 
3.3.2.1. Mandatory requirements 
States parties to both agreements must extend protection to all plant varieties, comply with TRIPs’ 
national and MFN treatment rules and adopt effective enforcement measures. They must also 
comply with all of the other 1978 Act requirements, including its eligibility requirements, terms of 
protection, exclusive rights and mandatory breeders’ exemption. As compared to the 1991 Act, 
however, breeders’ exclusive rights are more limited, terms of protection for varieties are shorter 
and exceptions and limitations are broader. 
3.3.2.2. Options and implementation issues 
States that become Members of the WTO after joining the 1978 UPOV Act and adopting laws to 
comply with that Act face a similar situation to states that are parties to both the WTO and the 
1991 Act. To fully comply with TRIPs, these 1978 Act member states must modify their national 
laws to protect the four core requirements of article 27.3(b) and they must remove all provisions of 
their laws which impose a reciprocity requirement as a condition for protecting varieties of foreign 
breeders. In addition, states in this category may choose to modify their laws to incorporate some 
or all of the standards found in the 1991 Act without actually becoming a member of that Act. 
Their refusal to do so, however, does not violate article 27.3(b), inasmuch as the standards found 
in the 1978 Act satisfy their obligation to protect plant varieties with a sui generis IPR.47 Grifos 
nosso. 

Constata-se do texto acima que dentre os requisitos mandatórios que um país que seja 
membro da ata de 1978 e de TRIPS devem seguir está incluído todas as normas 
impostas pela Convenção de 1978 estando aí, incluída a obrigação de não de conceder 
dupla proteção para plantas. 

2.5 A Regulamentação da proteção à plantas e variedade vegetal no país. 48  

O Código de Propriedade Industrial de 1945 admitiu pela primeira vez em nosso 
ordenamento jurídico a concessão de privilégio de variedades vegetais. Entretanto, esse 
dispositivo nunca recebeu a regulamentação exigida no artigo 219 do mesmo decreto-
lei49. Mesmo com a referida disposição legal, a proteção relativa às plantas e variedades 

                                           
46 Helfer Op. Cit.  p. 67-68. 

47 Helfer p. 67-68 

48 Mais detalhes acerca dos antecedentes históricos sobre a proteção dos cultivares: vide Denis Borges 
Barbosa. Uma Introdução à propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2003; GARCIA, Selemara 
Berckembrock Ferreira. A PROTEÇÃO JURÍDICA DAS CULTIVARES NO BRASIL – Plantas 
Transgênicas e Patentes. Ed. Juruá. Curitiba. 2004, p. 52-88; DEL NERO, Patrícia Aurélia. 
BIOTECNOLOGIA – ANÁLISE CRÍTICA DO MARCO JURÍDICO REGULATÓRIO. Ed. Revista dos 
Tribunais. São Paulo. 2009; e BARROS, Carla Eugenia Caldas, Op. Cit. 

49 BARROS, Carla Eugenia Caldas. A sobreposição dos direitos de propriedade intelectual em biotecnologia: 
patentes e cultivares. Modificações dos arts. 43 e 70 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. In PLAZA, 
Charlene; NERO, Patrícia. Proteção jurídica para as ciências da vida: Propriedade intelectual e biotecnologia. 
São Paulo, IBPI, 2012, p.  88. 
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vegetais e seus processos só passou a ser regulada no Brasil anos mais tarde, com o 
advento do acordo TRIPS.50 

O Brasil incorporou o acordo por meio do Decreto 1355/94, entrando em vigor no país 
cinco anos após a data da sua vigência51.  Para se adequar às imposições do art 27 de 
TRIPs o Brasil publicou, em 1996 a Lei 9279/96, a sua nova Lei de Propriedade 
Industrial – LPI. Em 1997, optando por uma proteção não patentária para os 
cultivares, publicou uma lei específica, a Lei 9459/97, Lei de Proteção de Cultivares – 
LPC, compatibilizando essa com o disposto na Convenção UPOV 1978. A Convenção 
foi internalizada no país em 199952, por meio do Decreto 3109/9953. 

O Brasil , assim como diversos outros países em desenvolvimento, optou por aderir à 
Convenção da UPOV na versão de 1978, por entender que o disposto naquela versão da 
Convenção eram os limites máximos que o país entendia adequado seguir devido ao seu 
nível de desenvolvimento social e econômico e em vista do interesse público nacional.  
Essa preocupação com a versão de que ata adotar e acerca dos níveis de proteção 
adequados para a proteção das plantas e suas partes no país foi algo amplamente 
discutido pelo governo e pela sociedade.   

O governo brasileiro argumentava que, a não adesão a UPOV de 1978, cujo prazo 
espirava em 1995, obrigaria a adesão à versão de 1991, o que não parecia adequado[46]. 

                                           
50 Mais detalhes acerca da evolução histórica da proteção das plantas no país podem ser encontrados em  
Selemara Garcia, op.  cit. P 73 e SS. 

51 Acompanhamos as posições de Denis Barbosa e Maristela Basso com relação ao período de carência de 5 
anos para a aplicação de TRIPS no Brasil. Entendemos  que o acordo TRIPS só entrou em vigor no Brasil 5 
anos após a vigência deste, por se enquadrar como um país em desenvolvimento. O acordo TRIPS concedeu 
um período adicional de 5 anos  para que os países em desenvolvimento passassem a aplicar o tratado 
internamente, não expressando exigência adicional para que essa concessão de aplique, senão a condição 
econômica-social referida.  Tal posição, entretanto, não é unanime, há que defenda que TRIPS teve aplicação 
imediata no Brasil, a partir da sua vigência. Para rica discussão acerca da vigência de TRIPS no Brasil, 
inclusive com diversidade de indicações bibliográficas acerca deste tema vide:Denis Borges Barbosa:  
Aplicação do acordo TRIPS à luz do direito internacional e do direito interno: 
http://denisbarbosa.addr.com/parecer%201.pdf e Maristela Basso, op. cit. p.280 e SS. 

52 As explained in section 1.3.1 above, countries generally give domestic effect to the UPOV Act to which 
they are a party in one of two ways. In "automatic incorporation" states, courts and administrative agencies 
directly apply and enforce the Act, although implementing legislation isoften needed to authorize 
administrative agencies to process applications to protect new plant varieties. In "legislative incorporation" 
states, by contrast, the UPOV Act does not become enforceable in domestic law until the state enacts a 
national plant variety protection law that conforms to the Act’s requirements. HELFER, op. cit, p. 21.. 

53 Com relação à adesão do Brasil à UPOV após a LPC,  expomos comentário de Denis Barbosa : A adesão 
se deu após a lei. Vide: "[Decisão agravada incorporada e mantida] A promulgação da Convenção 
Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais, por meio do Decreto nº 3.109, de 30 de junho de 
1999, não revoga, necessariamente, as disposições contidas na Lei nº 9.456, r no Decreto nº 2.366, ambos de 
1997. Com efeito, referida Convenção não derroga, especificamente, a definição legal da homogeneidade e da 
estabilidade contida nas normas internas". TRF1, AI 2009.01.00.045995-0/DF, Sexta Turma, JFC Rodrigo 
Navarro de Oliveira, 10/05/2010. BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo II, 
Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2013. 

http://denisbarbosa.addr.com/parecer%201.pdf
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Tendo em vista que a ata de 1991 é bem mais restrita, pelo fato de permitir a dupla 
proteção e prolongar a proteção até o produto final.54 

Portanto, a ata de 1978 que foi adotada e internalizada assim o foi com a clara intenção 
do Brasil em somente se obrigar aos níveis desta Convenção e de TRIPS.  

O país, em poucos artigos, escolheu se afastar em alguns aspectos55 do modelo de 
proteção da convenção dentro da discricionariedade que era permitida ao país56 e não 
colidente com a ata de 1978, estabelecendo, assim, algumas poucas normas com padrão 
compatível da ata de 1991, mas expressamente optando por não se obrigar regas dessa 
última versão da ata. A não vinculação do país à ata de foi uma opção ostensivamente 
avaliada e discutida pelo Governo e as suas razões para a não adoção da ata de 1991 
ficaram claras há época.  

Continuamos com Selemara57 que, ao fazer uma revisão histórica dos antecedentes da 
LPC demonstra como foi aguerrida essa opção pela UPOV 1978 e pela escolha em não 
se dar patente para as plantas e suas partes: 

Em 1977, outro Projeto Lei, sob o nº 3.674/77,[25] também tentou regular tal código com uma 
proposta de um dispositivo para garantir que "os processos destinados à obtenção ou modificação 
de sementes não constituirão invenção privilegiada". 

Com esses Projetos de Lei apresentados tentava-se, proteger a Propriedade Intelectual da Cultivar 
através do sistema de patentes. Mas em 1978, ambos os projetos foram derrubados, pelo grupo 
contrario a LPC e o debate sobre o patenteamento ou à proteção da propriedade intelectual de 
cultivares ficou fora da pauta do Congresso Nacional. 

Para Walter Rodrigues da Silva,[26] "essa atitude (do Ministério da Agricultura) foi decorrente de 
inúmeras manifestações de protesto em nível nacional pela não consulta à sociedade sobre assunto 
de tal importância e pelo seu conteúdo altamente comprometedor do ponto de vista econômico, 
social, político e tecnológico". Salienta também, o referido autor que, uma outra razão 
fundamental para que o Ministério da Agricultura tivesse recuado de sua posição inicial quanto à 
aprovação da lei de proteção de cultivares, teria sido a inexistência de uma estrutura institucional 
que pudesse assumir as atividades de registro de cultivares.58  (..) 

Em 1991, a partir da discussão do Projeto nº 824/91 que originou o novo Código de Propriedade 
Industrial, abriu-se novamente o debate sobre propriedade intelectual dos cultivares no Congresso 
Nacional. Nesse mesmo período a EMBRAPA, realizou um estudo específico sobre a proteção de 
cultivares, que foi usado como referência para a elaboração de um novo anteprojeto, de nº 199/95, 
o qual foi apreciado em 1996. Sua numeração foi alterada para 1.457/96, convertida 
posteriormente em lei, com o nº 9.456/97, que instituiu a Proteção de Cultivares. 

A referida lei foi regulamentada no dia 7 de novembro de 1997, através do Decreto do n.º 2.366 do 
Presidente da República. Nesse mesmo decreto foi criado o Serviço Nacional de Proteção de 
Cultivares - SNPC, vinculado ao Ministério da Agricultura. Esse serviço tem como missão à 
administração do sistema de proteção das inovações em plantas. 

                                           
54 Selemara Garcia. Reflexos da globalização sobre a lei de proteção de cultivares no Brasil. Revista 
Jurosdoctos, n. 1, ano 1. Disponível em: http://www.jurisdoctor.adv.br/revista/rev-01/art04-01.htm. 

55 Como a previsão de cultivar essencialmente derivada, por exemplo. 

56 Conforme discutimos no item acercada Coexistência entre Tratados e Emendas  

57 Selemara Op. Cit. P. 71 
 

58 Selemara Op. Cit. P. 71 
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O Brasil optou por formatar sua lei de acordo com a convenção da UPOV de 1978, introduzindo, 
porém, no texto, algumas modificações que incorporam conceitos da versão de 1991. A LPC 
fornece os mecanismos legais para que o obtentor tenha seu direito intelectual reconhecido.59  

Wilkson & Castelli60 destacam também as pressões externas sofridas pelo  Brasil para 
que o país adotasse uma norma padronizada com as normas do cenário internacional: 

A aprovação dessa lei era um imperativo para a adesão do Brasil à Convenção 78 da União 
Internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais – Upov. A Ata final da Rodada do Uruguai 
do GATT, homologada pelo Congresso Nacional, prevê, no acordo TRIPs (Direitosde Propriedade 
Intelectual Relacionados ao Comércio incluindo o de bens falsificados), a adoção de sistemas sui 
generis para a proteção de variedades de plantas pelos países signatários (Art.27.3.b), fixando para 
isso prazo até o ano 2005. Esse compromisso não implicava a obrigatoriedade da adesão do Brasil 
à Upov, já que um sistema sui generis não coincide necessariamente com os padrões de legislação 
impostos por essa entidade. Na época, alguns setores nacionalistas da comunidade científica 
brasileira recomendaram o sistema de franquia (franchising) como o mais adequado perfil para a 
legislação sui generis brasileira. Não obstante, na tomada de decisão, predominou a posição do 
governo, que apontava o isolamento diplomático do país, caso não aderisse à Upov.61 

Assim também o fazem Ferreira e Ferreira62: 

“O sistema descrito pela legislação brasileira, resultado de fortes influências internacionais, adota 
um regime sui generis de proteção as variedades vegetais, distinguindose do modelo de concessão 
de patentes previsto na Lei de Propriedade Industrial, criando, o Serviço Nacional de Proteção de 
Cultivares SNPC, órgão vinculado ao Ministério de Agricultura e do Abastecimento, destinado a 
gerenciar o processo de proteção das variedades63 

2.5.1 A LPC 

Como discutido, o Brasil optou por uma legislação suis generis, mas se preocupou, ao 
elaborar tal lei, em adequa-las ao disposto na Convenção da UPOV 1978, que 
juntamente com TRIPS, são os níveis de proteção que o Brasil assim entendeu 
pertinente adotar. 

Reproduzimos aqui novamente análise de Selemara Garcia, dessa vez, acerca dos 
principais aspectos dessa lei: 

De acordo com a Lei nº 9.456, o obtentor do direito da cultivar será pessoa física[29] ou jurídica 
que obtiver um novo cultivar ou cultivar essencialmente derivada, ou seja, é o titular do direito da 
proteção poderá ser o melhorista ou qualquer terceiro que tenha deste conseguido cessão ou outro 
título jurídico. 

                                           
59 Selemara, op cit. p. 82-82 

60 WILKINSON, J. & CASTELLI, P. A transnacionalização da indústria de sementes no Brasil –
biotecnologias, patentes e biodiversidade. Rio de janeiro: ActionAid, Brasil, 2000.  
http://www.ieham.org/html/docs/A_transnacionaliza%E7%E3o_da_industria_de_sementes_no_Brasil.pdf. 
61 Ibidem 

62 Natália Bonora Vidrih Ferreira, Gabriel Luis Bonora Vidrih Ferreira. O privilégio do agricultor e a 
propriedade intelectual sobre variedades vegetais: http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12341&revista_caderno=5 

63 Ibidem 
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A proteção recai sobre o material de reprodução das plantas, ou seja, semente, tubérculo, estacas, 
etc. O período de proteção é de 15 anos para as espécies anuais e de 18 anos para as videiras, 
árvores florestais e ornamentais. 

Pode-se proteger para fins de exploração comercial a nova cultivar e a cultivar essencialmente 
derivada, desde que preenchidos os seguintes requisitos:[ser distinta, diferentes de outra 
cultivar; homogênea, apresentar uniformidade nas suas características; estável, manter a 
homogeneidade durante os sucessivos plantios. Além disso, não poderá ter sido oferecida à venda, 
no Brasil, há mais de 1 (um) ano em relação à data do pedido de proteção, e não ter sido oferecida 
à venda em outros países, com o conhecimento do obtentor, há mais de 6 (seis) anos. A novidade 
deve ser uma criação e não uma descoberta 

É importante ressaltar que, se não houvesse a previsão expressa do teste de DHE na legislação, 
seria permitido a proteção ou a apropriação privada das descobertas ou da própria biodiversidade 
em si. 

O pedido de proteção de cultivares é feito diretamente no SNPC, em Brasília, DF, que é o órgão 
responsável pela emissão dos certificados de proteção de cultivares. Uma vez que a cultivar está 
protegida, é proibida a sua venda, reprodução, importação, exportação etc., sem autorização do 
titular. Caso isso ocorra, o infrator terá o material apreendido, pagará indenização e multa de 20% 
do valor da mercadoria. Além disso, responderá por crime de violação dos direitos do melhorista. 
Caso haja reincidência, o infrator pagará duas vezes o valor da multa. 

A lei brasileira prevê exceções aos direitos do obtentor protegendo: a) o direito do agricultor que 
poderá reservar e plantar sementes em seu estabelecimento, usar ou vender para consumo próprio, 
produto obtido do plantio de um cultivar protegido; b) o direito do melhorista, que poderá utilizar 
o material como fonte de variação genética; exceto o repetido uso da cultivar para formação de 
híbridos ou para a criação de cultivares essencialmente derivadas. Nesse caso é necessária a 
autorização do titular da cultivar protegida, ou, o pagamento de uma porcentagem 
de royalties sobre a venda, caso sejam obtidas novas cultivares; c) e o direito do pequeno produtor 
rural, que poderá trocar ou doar as sementes por ele produzidas a outro pequeno produtor rural, 
desde que não o faça com fins comerciais. 

A LPC também criou mecanismos para punição de abuso do poder econômico ou mesmo para 
manobras de marcado. Caso tais situações ocorram, o governo pode utilizar-se de dois 
mecanismos: emitir licença compulsória a terceiros ou determinar o uso público restrito, também 
usado em casos de catástrofes. Em ambos os casos, o titular perde o direito de exploração da 
cultivar protegida por três anos, podendo esta determinação ser prorrogada por mais três anos. 
Durante esse período, o titular da cultivar receberá remuneração determinada pelo governo e, após 
retomar os seus direitos, a duração da proteção será subtraída pelo número de anos de punição. 

O direito de proteção pode ser cancelado, quando houver renúncia do titular ou dos seus 
sucessores, perda da homogeneidade e da estabilidade da cultivar, ausência do pagamento da 
anuidade, não apresentação da amostra viva quando requerida e, ainda, caso a cultivar apresente 
impacto desfavorável. Após o término do período de proteção, o direito do titular será extinto e a 
cultivar torna-se de domínio público.64 

 

2.5.1.1 A proibição de dupla proteção às cultivares 

Das diversas disposições elencadas pela LPC, a que é central para as 
respostas dos quesitos do presente parecer è a que estabelece que a única 
proteção possível para cultivares é a proteção do direito conferido pela Lei 

                                           
64  
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9456/97, sendo esse o único direito que pode obstar a livre utilização de 
plantas e suas partes: 

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar se 
efetua mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, considerado bem 
móvel para todos os efeitos legais e única forma de proteção de cultivares e de 
direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de 
reprodução ou de multiplicação vegetativa, no País. 

Com relação à possibilidade o único direito permitido no país a ser 
validamente oponível à livre utilização de plantas e suas partes de 
reprodução ou multiplicação vegetativa é o direito conferido pelo 
Certificado de Proteção de Cultivar - CPC, mais nenhum outro. Nesse 
aspecto a lei é explícita e cogente, bem como não abre espaço para 
qualquer interpretação diversa. Ressalta-se que a imposição da norma é que 
qualquer outro direito de propriedade intelectual conferido a terceiros que 
não o garantido pelo  CPC, mesmo que validamente concedido e vigente, 
NÃO será oponível contra qualquer pessoa para impedi-la de utilizar  
livremente  plantas e suas partes sobre as quais o direito alienígena direta 
ou diretamente recaia.  

Assim como o art. 2.1 da Convenção da UPOV 1978, o artigo 2º parte final 
da LPC é uma norma de saneamento de antinomia normativa, uma vez que 
o disposto nesse artigo equaciona eventual discussão acerca da 
possibilidade de oponibilidade de direito de propriedade intelectual ou 
outro direito de mesma finalidade65, que não o garantido pelo CPC  - 
mesmo que tal direito alienígena proteja bem distinto de cultivar - para 
obstar o uso livre de plantas e suas partes.  

Trata-se de uma questão de não oponibilidade do direito. Ele existe, mas 
simplesmente, por força de lei posterior, ele não será oponível se a sua 
consequência for obstar o livre uso de plantas e suas partes:  

A lei de cultivares taxativamente estabelece que a cultivar ou as obtenções originais a 
partir da biotecnologia vegetal só podem ter a sua propriedade intelectual conferida no 
âmbito do direito do melhorista, afastando a proteção via patentes às plantas com o 
intuito de permitir a salva das sementes  e afastar a cobrança pelo uso da tecnologia RR. 
Logo, a soja transgênica  é uma cultivar cuja proteção da propriedade intelectual, no 

                                           
65 Ou seja, com a mesma finalidade de proteção exclusiva de bem intelectual.  
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Brasil, pelo sistema da Lei de proteção de cultivares, afastando qualquer cobrança a esse 
título pela lei de propriedade industrial. 66 

Denis Barbosa67, primeiro autor nacional de que temos conhecimento que 
discute com profundidade a questão crucial da duplicidade de funções da 
parte final do art. 2º da LPC, leciona que essa norma tem dupla 
natureza: 

(a) A primeira de norma de natureza exclusiva, por só aceitar como forma de 
proteção o direito conferido pelo CPC, proibindo assim a dupla proteçao.  

(b) E a segunda de norma de natureza excludente, pois exclui qualquer 
possibilidade de terceiro opor direito68, que não o conferido pelo CPC, com o fito 
de impedir a livre utilização de cultivar objeto do conflito: 

Direito exclusivo e excludente 

Segundo o art. 2o da LPC, o Certificado é “a única forma de proteção de cultivares e de 
direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou 
de multiplicação vegetativa, no País”69.  

Com esta redação imprecisa, a Lei assegura exclusividade (“direito [de] obstar a livre 
utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa”) 
ao titular de um Certificado de Proteção à cultivar.  

Este direito também é exclusivo, ao afastar outras modalidades de proteção ao mesmo 
objeto, como por exemplo, a das patentes tradicionais e, até mesmo, o do segredo 

                                           
66 GIARETA, Lucas. A cobrança de royalties na comercialização da soja transgênica frente à Lei de Proteção 
de cultivares e a Lei de Propriedade industrial. Monografia de graduação. Universidade de Passo fundo. 2012:   

67 Barbosa, 2010, op, cit, 

68 Novamente, utilizamo-nos da acurada observação de Denis Borges Barbosa, que chama a atenção de que 
deve se entender por  “única forma de direito”, direito regulado por esta Lei, ou seja, direito de propriedade 
intelectual ou outro de qualquer natureza, mas com a mesma finalidade e natureza do direito regulado na lei 
de cultivar. Como argumenta Denis Barbosa, muitas razões de direito podem obstar a livre utilização do 
cultivar, por exemplo, obrigações entre partes de um contrato celebrado sem violação das leis de defesa da 
concorrência. BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo II, Rio de Janeiro: 
Lumens Juris, 2013. 

69 [Nota do Original]"[Voto do Des. Carlos Roberto Lofego Caníbal] Não se pode admitir a prefalada dupla 
proteção modo a autorizar o proceder que se pretende com este recurso obstaculizar. Até porque pela Lei da 
Propriedade Industrial, tendo por objeto tecnologia, no caso, denominada Clearfield e pela Lei de Cultivares, 
tendo por objeto variedade de arroz, no caso, denominada IRGA 422CL (mutagenia) porque daí decorre que, 
em princípio, também não se pode admitir dupla cobrança de royalties pelo detentor dos direitos da Carta-
Patente pelo detentor do Certificado de Proteção de Cultivar, isso porque os cultivares incorporam a 
tecnologia, como é sabido, e não sendo outro o motivo por que o art. 2º da Lei 9.456/97, estabelece que o 
Certificado é a "única forma de proteção de cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de 
plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa no País." É de compreender que Lei 
9.279/96 (LPI) funciona como lei geral; logo, aplica-se aos cultivares apenas na medida em que a Lei 
9.456/97 (LC), lei especial, for omissa. Desta forma, não se aplica aos cultivares o art. 42, da LPI, pelo qual 
tem o titular de Carta-Patente o direito de impedir terceiro de produzir, usar, colocar à venda, vender ou 
importar.." TJRS, AI 70021344197, Primeira Câmara Cível, DES. IRINEU MARIANI, 12 de dezembro de 
2007. 
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industrial. A sabedoria desta exclusão objetiva poderia - e será - muito questionada, em 
particular em face da evolução da técnica70. (..,) 

Assim, a lex nova introduziu um limite abstrato e incondicional a quaisquer direitos 
exclusivos de propriedade intelectual, segundo o qual, inobstante o escopo da outra 
proteção, ela não pode proibir a livre utilização descrita. Em outras palavras, sem sequer 
precisar discutir a validade de quaisquer patentes, a LPC criou uma condição de 
inoponibilidade de qualquer privilégio, em face do objeto singularizado em seu art. 2º71.   

Assim, o direito sobre cultivares não é só exclusivo, como o é a patente, mas também 
excludente, pois repele e inoponibiliza qualquer jus prohibendi, que não o contido em 
sua norma de regência.   

Não obstante tal tema ter sido extensivamente litigado, especialmente no TJRS, não se 
tem cadeia precedencial nem sólida, nem sequer indicativa, que afronte a interpretação 
que ora oferecemos72.  

Assim é que nos cabe responder: na lei brasileira vigente, nenhuma patente, nem de 
produto, nem por força da aplicação de invenção de processo, poderá  obstar à livre 
utilização de eucaliptos ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa, 
no País73. Grifo nosso 

Observa-se que o voto do divergente do Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, 
da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na 
decisão de apelação da ação relativa a esse estudo, qual seja, AC 
70049447253, compreendeu e expressou os objetivos centrais da UPOV 
1978, traduzidos no art. 2º e da LPC: 

“Referida Ata, como antes analisado, resguardava o denominado privilégio do agricultor 
e vedava a dupla proteção, conceitos que serão adiante explicitados. 

(...) 

                                           
70  [ Nota do Original] Vide Martinez Canellas, Anselmo M., Dual Protection of Industrial Property Rights 
on Transgenics Plants: As Inventions and as Plant Varieties (La Protección Dual de la Propiedad Industrial de 
las Plantas Transgénicas: Como Invenciones y Como Variedades Vegetales) (Spanish) (January 1, 2011). In 
Dret, Vol. 1, 2011. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1762691 

71 Vide, em posição parcialmente contrária, o parecer de Paulo Brossard de Souza Pinto, Criações 
Intelectuais resultantes da engenharia genética, Revista Forense, v. 101, n. 377, p. 255-261, fev. 2005.  

72 [ Nota do Original] Decisão conjunta nos Agravos de Instrumento n. 70010897772 e 70010740264, 
julgados pela 18ª Câmara Civil do TJRS, em 17/02/2005, Relator Pedro Luiz Pozza, entendeu que seria 
discutível a dupla proteção: “pois mesmo que se entenda que tal diploma legal afaste o direito assegurado na 
Lei de Patentes, o que é bastante discutível...”. Sugere-se, assim, uma reavaliação na análise de BRUCH, 
dissertação, cit., p. 116. 

73 Barbosa, 2010, op, cit, 
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Ressalte-se, portanto, que o legislador optou por consagrar o “privilégio do agricultor”, 
o direito do pequeno agricultor de reservar e plantar semente para uso próprio, assim 
como usar ou vender como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, 
bem como o direito de multiplicar sementes, para doação ou troca.  

Também restou adotado um sistema com critérios específicos para a proteção das 
variedades vegetais, restando vedada a possibilidade de dupla proteção das novas 
variedades vegetais, isto é, a incidência de dois diplomas distintos sobre o mesmo fato 
analisado, o que se vislumbra essencial ao deslinde da controvérsia posta em exame. 

Para que se garantisse a efetividade do privilégio do agricultor e das demais 
exceções à exclusividade do obtentor, resguardando, assim, o interesse 
social e econômico do país, não bastava que em sua redação a LPC 
proibisse a dupla proteção de cultivares, instituindo forma exclusiva de 
proteção, por meio do direito conferido pelo CPC. Era essencial que a lei 
excluísse qualquer possibilidade de outro direito de natureza afim e mais 
restritivo - como o direito de patentes - mitigar ou anular os efeitos das 
limitações previstas na LPC e de interesse do país. E a lei assim procedeu 
por meio do seu art. 2º, o escudo protetor dos reais objetivos e interesses do 
país, quanto à proteção adequada aos cultivares no Brasil. 

Com relação à legitimidade de um país criar norma de sua natureza 
exclusiva e excludente, como a do art. 2 da LPC, para garantir a 
efetividade da orientação escolhida pelo país quanto a não incidência de 
dupla proteção, diferente não é a interpretação do direito internacional. 
Carlos Corrêa74 debruçou-se em extensa e ponderada pesquisa para 
verificar se um país membro de TRIPS teria liberdade de elaborar o seu 
regime de proteção de variedades vegetais de forma à prever neste 
exceções específicas para limitar o alcance da patente com relação à 
proteção de plantas sem que isso violasse TRIPS e chegou a uma resposta 
positiva.  

Na realidade, tal limitação por parte da legislação do país seria a única 
forma de se garantir a plena efetividade da norma de cultivares. Pondera o 
autor que a menos que se estabeleça legalmente meios para impedir a 
incidência do direito de patentes sobre plantas, as atividades que são 
importantes para se garantir acesso  aos alimentos (por meio dos direitos 
dos fazendeiros) e para a agricultura sustentável (por meio do direitos dos 
melhoristas) estarão ameaçadas pelos atos impeditivos dos titulares de 

                                           
74 CORREA, Carlos. Patent protection for plants: legal options for developing countries. South Center Paper 
, n. 55. 2014, p. 7. http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2014/11/RP55_Patent-Protection-for-
Plants_EN.pdf 
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patente ao livre uso das plantas que contenham material protegido pelo 
privilégio.  

IV.1 Can Specific Exceptions be Crafted for Plants?   

If patents over plants are admitted, the exceptions generally provided for by patents 
laws may not be adequate to allow activities that are important for food security and a 
sustainable agriculture. Unless it is otherwise provided for by the applicable law, the 
patent owner may, in principle, block farmers’ traditional practices of saving and 
exchanging seeds (the ‘farmers’ privilege’) and prevent a third party from using a plant 
variety that contains a patented material (e.g. a transformation event) to develop a new 
variety.  

O autor continua sua análise ao ponderar que TRIPS permite que seus 
membros adotem limitações ao direito de patente para atividades de 
relevante interesse público, sem que isso possa ser entendido como uma 
discriminação proibida pelo tratado. Finaliza seus argumentos 
mencionando que tal questão já foi objeto de apreciação pelo órgão de 
resolução de controvérsias da OMC e que esse órgão sedimentou 
entendimento que TRIPS não proíbe que os países adotem limitações 
justificadas aos direitos de patentes para lidar com problemas existentes em 
determinadas áreas de produção. 

It is often held that patent laws should be neutral and do not distinguish among sectors 
of technology75. In particular, article 27.1 of the TRIPS Agreement has been read as 
preventing such laws from making distinctions based on the field of technology. The 
relevant provision reads:  

patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the 
place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally 
produced.  

‘Discrimination’, however, implies the unjust or prejudicial treatment of different 
categories of interests. The referred to article 27.1 cannot be read as banning any 
differentiation justified by diversity in the protectable subject matter. This is what a 
WTO  the EC case against Canada on the ‘Bolar exception76.  The panel stated that 

Article 27 prohibits only discrimination as to the place of invention, the field of 
technology, and whether products are imported or produced locally. Article 27 does not 
prohibit bona fide exceptions to deal with problems that may exist only in certain 
product areas. Moreover, to the extent the prohibition of discrimination does limit the 

                                           
75 [ Nota do Original] See, e.g., Timothy A. Caulfield and Bryn Williams-Jones, The Commercialization of 
Genetic Research: Ethical, Legal, and Policy Issues, Springer Science & Business Media, Dec 31, 1999, p. 67. 

76 [ Nota do Original] See Report of the WTO Panel, op. cit.  
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ability to target certain products in dealing with certain of the important national 
policies referred to in Articles 7 and 8.1, that fact may well constitute a deliberate 
limitation rather than frustration of purpose.77 

As discussed below, several European laws have already introduced specific exceptions 
to the patent rights that only apply to plants.78 

None of these provisions has been 
challenged as being incompatible with article 27.1 or any other provision of the TRIPS 
Agreement. panel clarified in the EC case against Canada on the ‘Bolar exception’.78 
The panel stated that In summary, ‘discrimination’ as referred to in article 27.1 of the 
TRIPS Agreement must be distinguished from ‘differentiation’. WTO Members bound 
to observe the Agreement  can introduce different rules for particular fields of 
technology, provided that they are adopted for bona fide purposes. 

The farmers’ right to save, re-use and exchange seed with other farmers (generally 
called ‘the farmers’ privilege) may become illusory if the variety incorporates patented 
components, since the patent holder may prevent such practices, which are vital indeed 
for food security. Examples of the way in which such rights can be used to deny the 
farmers’ privilege are provided in Box 2. (…) 

Issues relating to the compatibility with the TRIPS Agreement of an exception under 
patent law equivalent to the farmers’ privilege, have never been raised in the context of 
the WTO dispute settlement mechanism. Article 11 of the EC Directive on 
biotechnology has been adopted 16 years ago, and no complaint has been voiced in that 
respect. As noted, small farmers can save and re-use seeds containing patented materials 
without any additional payment, a solution that developing countries may extend to all 
their farmers (most of whom would probably fall under the EC definition of ‘small 
farmer’).  

It is worth noting that despite the efforts made by developing countries to eliminate 
trade distorting measures in agriculture in the context of WTO negotiations, European 
farmers continue to receive massive State subsidies.112 Hence, the negative impact that 
payment of royalties for the re-use of seeds may have on farmers is to some extent 
neutralized in Europe by the financial support they receive. A similar obligation on 
farmers in developing countries may put a burden on them that may endanger their very 
survival. Hence, the farmers’ privilege on a non-remunerative basis would seem to be 
the best policy option in those countries.79 

 

                                           
77 [ Nota do Original] Ibid., para 7.92.   

78 [ Nota do Original] See, e.g., Viola Prifti, ‘The Breeding Exemption in Patent Law: Analysis of Compliance 
With Article 30 of the TRIPS Agreement’, The Journal of World Intellectual Property, volume 16, issue 5-6, 
pp. 218-239, December 2013. 

79 CORREA, Carlos. Patent protection for plants: legal options for developing countries. South Center Paper 
, n. 55. 2014, p. 7. http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2014/11/RP55_Patent-Protection-for-
Plants_EN.pdf 
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2.5.1.2 Da dupla proteção 

Além da diretriz excludente acima, a parte final do art. 2º da LPC, da 
mesma forma que o art. 2.1 da Convenção UPOV 1978, expressa o 
interesse do país em impedir a dupla proteção de cultivar. Determinando 
que a única forma de proteção de cultivar é por meio da concessão do CPC.  

A dupla ou múltipla proteção de direitos de propriedade intelectual é a 
sobreposição ou a colisão de dois ou mais direitos de propriedade 
intelectual sobre um mesmo bem material.  

O fenômeno da Colisão de Direitos de Propriedade Intelectual- CDPI é o 
conflito de dois direitos que incidem em diferentes bens imateriais 
existentes em um mesmo bem material.  

Já o fenômeno da Sobreposição de direitos de propriedade intelectual – 
SDPI é a sobreposição de dois ou mais direitos de propriedade intelectual 
sobre um mesmo bem imaterial.  Um mesmo bem imaterial existente sobre 
um bem material exerce duas ou mais funções distintas. Ou seja, a natureza 
intrínseca de um bem imaterial se divide em duas ou mais funções e este 
passa a se enquadrar em duas ou mais categorias protegidas por direitos de 
propriedade intelectual. 

Tal fenômeno ocorre quando um direito ultrapassa os limites de sua 
atuação e se sobrepõe a outro direito de propriedade intelectual ou colide 
com ele, podendo estes fenômenos limitar, anular ou modificar a função e a 
finalidade do direito de propriedade intelectual sobreposto com relação ao 
bem por ele tutelado.80  

Verificamos que juridicamente a cumulação de direitos de propriedade 
intelectual ocorre não somente na sobreposição stricto sensu, mas também 
no caso de uma colisão de direitos, cujo efeito final é o mesmo da 
sobreposição.  No nível da coexistência de direitos de propriedade 
intelectual -  seja sobre um mesmo bem material que suporta diferentes 
bens imateriais protegidos por diferentes direitos de propriedade 
intelectual; ou no caso de bens materiais diferentes que suportam diferentes 
bens imateriais protegidos por diferentes direitos de propriedade 
intelectual, mas que, em todos os casos, estejam inseridos, suportados ou 
que coexistam em um mesmo bem material que os abarca - a colisão  entre 
                                           
80 Dissertamos acerca do conceito e modalidades no artigo: PORTO. Patricia Carvalho da Rocha. Limites à 
Sobreposição de Direitos de Propriedade Intelectual. Revista da ABPI nº 109, 2010, p. 3. 
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dois ou mais direitos de propriedade intelectual, mesmo protegendo bens 
distintos, cria um conflito entre os efeitos e objetivos desses direitos que 
afetam o uso do bem material que abriga os demais bens. Nos casos em que 
a separação dos bens imateriais não pode ser realizada sem desnaturar o 
bem material ou em casos que esta separação até pode ser realizada na 
teoria, mas na prática se mostra difícil ou impossível por razões técnicas, 
econômicas, etc., a cumulação, em sua espécie colisão de direitos de 
propriedade intelectual, é observada tendo os mesmos efeitos e 
consequências dos que nos casos de sobreposição.     

Assim esclarecem Tomkowikz (2011, p. 7 e 9)  

The overlaps “in fact” are less difficult to deal with and often, but not always, their adverse effects 
can easily be resolved. While many intellectual creations can materialize in one tangible object, 
they can often be separated physically, as each creation can perform its functions independently 
from the others, reflecting different aspects of the tangible object. 

For example, the iconic canned tomato soup epitomized in Andy Warhol’s paintings is not only 
popular food but also a knot of intellectual property rights. Its package may be a patented 
invention. Its name prominently displayed on the package is a trademark. A sample dinner recipe 
printed on the can’s wrapper is a copyrighted work. And the soup’s actual recipe can be protected 
by trade secrets. These intellectual creations are subject to intellectual property rights but it is not 
difficult to distinguish between the steel can, the paper wrap, and the soup itself. In many 
instances, it is possible to address problems resulting from overlaps “in fact” by simple physical 
separation of tangible elements. For example, removal of the paper wrap with 
copyrighted text from canned tomato soup or covering its parts with a 
sticker can resolve problems with overlaps of copyrights, trademark 
rights, and patent rights. On the other hand, inserting patent protected genes 
into a plant variety already protected by plant breeders’ rights or placing copyright protected 
software in Read Only Memory (ROM) chip protected by patent monopoly or circuit   
topography rights will create overlap in fact that cannot be resolved through physical 
separation. Indeed, as new inventions or means for carrying other intellectual property become 
reduced to nano-scale, the possibility of physical separation becomes illusory and the distinction 
between overlaps “in fact” and overlaps “in law” less relevant. Grifo nosso. 

e Galloux (2002, p.85): 
Le problème ici in terms di complexité, consiste a savoir si l’object physique en question, qui 
supporte le droits ayant des objects juridiques diffeérents, peut être separable ou non (separable 
c’est-à-dire sans que l’e object initial ne sont détruit dans la operation de separation). Lorsque 
l’on peut séparer un carburateur ou une aile de voulture protégée par um dessin et modele, Du 
reste du vehicule, cela pose moins de difficultés juridiques que lorsque l’on se trouve devant um 
logiciel à La fois protege ou protegéable, par un droit d’autor et par um droit de brevet. La notion 
de séparabilité apparaît, em réalité, largement indifférente. En effeit dans l’hypothèse de deux 
objects juridiques differents, mais concrétisé sur um support physique inseparable, La 
coexistence produit lês memês effets pratiques que La situation de cumul, au sens strict, que 
nous avons définies précédement. 

 

A consequência da sobreposição e da colisão, se não ponderadas e 
cotejadas com os limites e as funções de cada instituto, é muitas vezes 
limitar o acesso a um bem que já deveria estar livre para a sociedade, em 
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virtude da expiração de um regime de exclusiva, pela existência de outro 
regime de exclusiva ainda em vigor, que coexiste neste bem devido às 
múltiplas proteções.81 

 

 

Especificamente acerca da natureza, definição e principais características 
da sobreposição de direitos entre parente e cultivar, Charlene Ávila82 assim 
esclarece: 

"A sobreposição de exclusivas através de patentes e certificados de cultivares pode ser 
analisada sob o aspecto da complementaridade entre as formas de proteção. No caso da 
proteção de plantas pela legislação brasileira de cultivares os direitos de exclusiva é 
obtida por meio de concessão de certificados de proteção de cultivares. A contrario 
senso, as variedades vegetais, em tese, podem ser protegidas através da Lei 9.456/97 e, 
concomitantemente, os processos de inserção que tenham por objeto genes manipulados 
geneticamente e os próprios genes, se patenteados abarcarão a proteção pela Lei 
9.279/96. 

Além de que, no sistema de patentes, a proteção de um processo se estende aos produtos 
obtidos diretamente por ele, por força do artigo 42, incisos I e II, o que, no caso das 
plantas, pode ser entendido como abarcando não só a primeira geração resultante do 
processo, como as ulteriores. 

Especificamente, a proteção para os organismos transgênicos assume formas distintas, 
vez que alguns países reconhecem patentes de produto para genes e sequências de genes 
desde que satisfeito o requisito de utilidade (como nos EUA), enquanto o Brasil protege 
por patentes de produto, como exceção, apenas os microrganismos geneticamente 
modificados, se atenderem aos requisitos de patenteabilidade prescritos no artigo 8° da 
Lei 9.279/96." 

A intenção do legislador ao redigir tal norma é limitar a proteção das 
cultivares à lei específica, extirpando com isso qualquer dúvida que 
                                           
81 Derclaye & Leistner (2011, p. 3) definem a cumulação de direitos de propriedade intellectual - DPI como 
“the situation where two or more IPRs apply to the same physical object, where they have partially or fully 
the same legal subject matter”.  

Tomkowikz (2011, p. 5-7) divide o tema em duas dimensões para melhor defini-lo. Para esse autor, existem 
dois tipos de cumulação de DPI: (a) overlaps in fact, que segundo o autor são as tensões entre DPI que 
protegem diferentes bens intelectuais inseridos ou fixados em um bem material e; (b) overlaps in Law, que em 
sua concepção são as cumulações de diferentes DPI sobre um mesmo bem imaterial, devido ao fato deste 
exercer duas ou mais funções distintas protegíveis por diferentes direitos.  

82 PLAZA, Charlene Maria Coradini de Avila, e SANTOS, Nivaldo dos,  "Interpenetração de direitos de 
proteção em propriedade intelectual: o caso das patentes de invenção e cultivares, Anais do XIX Encontro 
Nacional do CONPEDI, realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010 
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pudesse existir de que a ÚNICA proteção possível para cultivar no país é 
por via da proteção conferida pela LPC. Por força do disposto no artigo 2º 
da LPC, o legislador também preceitua que não é possível apropriar-se 
legalmente de uma mesma cultivar por meio de dois diretos distintos, como 
o de cultivar e o de patente, por exemplo.   

Aloízio Borém83, ao comentar esse artigo é enfático ao argumentar que a 
parte final do art. 2º da LPC foi incorporada pelo legislador com o 
propósito de impedir o patenteamento direto ou indireto e qualquer outro 
tipo de monopólio, que não o direito de melhorista, de plantas ou suas 
partes, impedindo, dessa forma, a dupla proteção .  

2.6 A Incompatibilidade da abrangência do direito de patente na LPI face à abrangência 
das limitações aos direitos dos cultivares na LPC  

Ao analisarmos e compararmos o alcance e as limitações do direito de 
patentes previstos pela LPI, face o alcance e as limitações ao direito de 
cultivar estabelecidos pela LPC, constatamos que há incompatibilidades 
cruciais entre tais direitos.  

O alcance de proteção da patente é mais extenso do que o do direito 
garantido pelo CPC à cultivar, de forma contrária, as limitações ao direito 
de cultivar previsto da LPC são mais abrangentes do que as estipuladas na 
LPI para as patentes. 

“A regulamentação sobre cultivares, também conhecida por “’Direitos de melhorista” – 
que é a pessoa física que obtém a nova cultivar –, é menos restritiva que o sistema de 
patentes. A proteção às cultivares é mais flexível: há o registro da propriedade 
intelectual do titular, mas o agricultor pode usar a cultivar protegida, desde que para 
consumo próprio, sem o pagamento de nenhuma remuneração ao titular da variedade 
vegetal protegida. Ou seja, não há pagamento de royalties. Além disso, diferencia-se a 
proteção sobre cultivares do sistema de patentes, uma vez que setores de pesquisa têm 
livre utilização da cultivar protegida, como fonte de pesquisa e de informação científica. 

E, ainda, há a possibilidade de comercialização do produto obtido do plantio da cultivar 
protegida, desde que para fins alimentares, independentemente de pagamento de 
royalties ao titular do certificado de proteção de cultivar. A tutela da biotecnologia 
vegetal será exclusivamente por meio do sistema do direito de melhorista, pois o art. 2º 
da Lei n. 9.456/97 o prevê como única forma de proteção de cultivares, afastando a 
proteção via patente às plantas. Tais características da proteção das cultivares, previstas 
na Lei n. 9.456/97, decorrem principalmente da adesão do Brasil à UPOV/1978 (sigla 
em inglês para Convenção Internacional para Proteção das Obtenções Vegetais), que 
expressamente prevê o livre acesso do melhorista na utilização da variedade 

                                           
83 BORÉM, Aluízio. Melhoramento de Espécies cultivadas. Viçosa: UFV, 1999. Apud Selemara Grcia. Op. 
Cit. 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
LIMITES AOS DIREITOS DE PROTEÇÃO INCIDENTES SOBRE OS CULTIVARES - CULTIVAR NO 
BRASIL TEM CORPO FECHADO CONTRA ENCOSTO, OLHO GORDO, PATENTES E OUTRAS 
MANDINGAS. 

55 
 

PIDCC, Aracaju, Ano V, Volume 10 nº 02, p.019 a 090 Jul/2016 | www.pidcc.com.br 

desenvolvida e proíbe a simultaneidade da dupla proteção, via patente e proteção sui 
generis84” 

Denis Borges Barbosa85 de forma precisa esclarece o conflito: 

 

Segundo o art. 27 de TRIPs, os Estados-membros poderiam excluir dos seus sistemas de 
patente a proteção dos inventos referentes às plantas e animais (como produto), mas 
obrigatoriamente deveriam constituir sistema próprio para a proteção de variedades de 
plantas.  

O Brasil cumpriu tal exigência pela adesão à versão 1978 do Acordo da UPOV, e pela 
promulgação da lei n.º 9.456, de 25 de abril de 1997 86. Dentro das flexibilidades 
propiciadas pela cláusula de TRIPs, a decisão de filiar-se ao sistema internacional de 
cultivares se fez à versão de 1978,  e não à já existente UPOV 1991, já que importantes 
aspectos distinguem os dois regimes 87.   
                                           
84 KISHI, Sandra Akemi Shimada. Tutela jurídica do acesso à biodiversidade no Brasil. Disponível em: 
<http://www.museu-
goeldi.br/institucional/Sandra_A_S.pdf: http://jus.com.br/artigos/20639/biodiversidade-e-propriedade-
intelectual#ixzz3QwRiTqgi 

85 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 
2013. 

86 Em 2008, iniciaram-se discussões quanto à modificação deste diploma , ainda não levadas a termo. Vide 
quanto ao exercício de modificação legislativa  Borges Barbosa, Denis and Lessa, Marcus, The New Brazilian 
Government Draft Law on Plant Varieties (Or… How a Developing Country May Want to Enhance IP 
Protection Because It May Actually Need It) (June 6, 2009). Peter Yu, SECOND SUMMER INSTITUTE IN 
INTELLECTUAL PROPERTY, BIOTECHNOLOGY AND AGRICULTURAL SCIENCES, Drake 
University Law School, 2009. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1415406 

87 "Scope of protection. Under UPOV 1978, commercial use of reproductive materials of the protected 
variety is not allowed. In other words, a farmer could not purchase a protected variety, and grow seed from it 
for subsequent sale, since it could be used to reproduce the protected variety. UPOV 1991 offers the same 
protection, but in some cases takes it further, to the products of the protected variety. According to this 
restriction, if permission has not been properly obtained for the growing of a protected variety, the products 
of the crop (e.g., fruit from protected tree varieties) are also accorded IP protection. Duration of protection. 
UPOV 1978 provides for a minimum of 15 years of protection, while UPOV 1991 extends this to 20 years. 
Farmers’ privilege. Farmers’ privilege refers to the right of farmers using a protected variety to retain the seed 
from their crop for reuse, without paying royalties again to the breeder—a burden which would be 
particularly difficult for poor farmers. UPOV 1978 allows for farmers’ privilege, while UPOV 1991 leaves it 
at the discretion of the national government. Breeders’ exemption. Breeders’ exemption refers to the practice 
of allowing breeders free access to protected varieties for research purposes—a measure devoted to fostering 
increased innovation. UPOV 1978 allows for such an exemption. UPOV 1991 allows only a limited 
application of this exemption. If the resulting improved variety is deemed to be “essentially derived” from the 
original protected variety (i.e., sufficiently genetically similar) then, while the breeder of the new variety may 
be granted IPRs, IPRs over the new variety are also granted to the breeder of the original variety. It is not yet 
clear how “essentially derived” will be defined in practice. This last element of UPOV 1991 might be thought 
to benefit traditional farmers, since a number of improved commercial varieties might be deemed to be 
essentially derived from land races. However, since there is no protection for such land races in the first place 
under UPOV, this potential protection for varieties derived from them is not available either." Aaron Cosbey, 
The Sustainable Development Effects of the WTO TRIPS Agreement: A Focus on Developing Countries, 
International Institute for Sustainable Development (1996). 

http://jus.com.br/artigos/20639/biodiversidade-e-propriedade-intelectual#ixzz3QwRiTqgi
http://jus.com.br/artigos/20639/biodiversidade-e-propriedade-intelectual#ixzz3QwRiTqgi
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No modelo UPOV 1978, a concessão de uma proteção de cultivares exclui a proteção de 
patentes sobre o mesmo objeto; a versão posterior, de 1991, já não inclui essa vedação. 
A lei de cultivares assim implementa tal regra: 

 
 Art. 2º. A proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual 

referente a cultivar se efetua mediante concessão de Certificado de Proteção de 

Cultivar, considerado bem móvel para todos os efeitos legais e única forma de 

proteção de cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou 

de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa, no País. (grifo nosso) 

 

Como a lei brasileira exclui o patenteamento de plantas (como produto, art. 18 da Lei 
9.279/96), a regra em parte se cumpre. No entanto, como em todos demais sistemas 
nacionais sob a regra de TRIPs, a patente de processo protege o produto resultante do 
processo; e não há qualquer vedação de patentes de processo de plantas ou animais88: 

Art. 42.  A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem 

o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com 

estes propósitos: 

I - produto objeto de patente; 

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado (…)  

O elemento central de distinção do sistema de patentes em face do de cultivares é a 
existência de limitações ou exceções ao direito de cultivares, inexistentes no sistema de 
patentes, que desaparecem em face de uma dupla proteção, ou de uma extensão da 
exclusiva patentária ao campo dos cultivares.  

Especificamente, fala-se das limitações do fazendeiro (“farmer’s exception”) e do 
melhorista (“breeder’s exception”) 89. Até eventual alteração da legislação brasileira no 

                                                                                                                            
http://www.tradeobservatory.org/library.cfm?filename=Sustainable_Development_Effects_of_the_W 
TO_TRI.htm, last visited on 5/31/2009. 

88  Importante também consignar que pelo mesmo art. 18, III, um microorganismo trangenico tambám pode 
ser patenteado. Em caso de trangenia com o todo ou parte do microorganismo, como um gene, que é 
inserido na semente de uma planta passando a integrar o código genético dessa, o problema aqui discutido 
também ocorre.  

89 “The original UPOV Convention laid down the rules for PBR that would have to be included in national 
laws in order for countries to qualify for membership. In essence, plant breeders are given a limited 
monopoly over the reproductive material of the variety. Even if it may seem only a nuance, this entails an 
important difference with patents, since patent holders claim ownership to the germplasm, technology and 
industrial processes, while breeders - in the original UPOV concept - can only control multiplication and sale 
of seeds. UPOV has also provided - until the 1991 version discussed below - special protection for farmers 
and the continued free access to plant genetic resources. Farmers have been allowed to continue with their 
ancestral costume of saving seeds for the coming seasons and informally exchanging them with other 
farmers, even from protected varieties, and this right is called the farmers' privilege. Plant breeder and 
Netherlands genebank director, Jaap Hardon, described this free availability of germplasm once as a " 
constitutional right" in agriculture. "A right going back 12'000 years to the dawn of agriculture and the 
domestication of all these crops we grow or have grown." For the same reason, breeders have been allowed 
to make use of protected varieties' genetic material to develop new lines without having to pay royalties or ask 
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sentido de restringir tais limitações, é parte da política pública nacional que o tais 
limitações sejam elementos do equilíbrio constitucional da proteção de cultivares, e a 
inexistência dos cuidados na intercessão desses dois sistemas frustra tal política, e deixa 
de aproveitar as pertinentes flexibilidades propiciadas pelo direito internacional 
aplicável ao Brasil. 90 

Por isso, na hipótese de um direito de patente entrar em conflito com um 
direito de cultivar, ambos incidentes em uma mesma variedade vegetal, a 
consequência é a limitação ou eliminação pelo direito de patente das 
exceções permitidas na LPC ao direito exclusivo sobre a cultivar.  

As implicações práticas de tal fenômeno, como ineficácia das exceções da 
lei em benefício dos agricultores e dos melhoristas, têm o potencial de 
causarem sérios danos aos agricultores nacionais, ao desenvolvimento de 
novas pesquisas e experimentos91 e, mesmo que indiretamente, ao interesse 
da coletividade com relação ao acesso a alimentos a preços justos.    

Dessa forma, ocorre um desequilíbrio no modelo constitucional de proteção 
das cultivares adequado aos interesses do país, podendo acarretar na 
falência desse sistema de proteção.  

The farmers’ right to save, re-use and exchange seed with other farmers (generally 
called ‘the farmers’ privilege) may become illusory if the variety incorporates patented 
components, since the patent holder may prevent such practices, which are vital indeed 
for food security92.   

Permitir no país a cumulação de proteções em uma mesma cultivar, mesmo 
que por via indireta93, por meio de concessão de CPC e de carta patente, 
além de violar norma legal e prevalente, visto que posterior no tempo, viola 
princípios e dispositivos constitucionais e elimina efeito de política pública 
nacional.  

                                                                                                                            
permission. This right is included in UPOV as breeders' exemption. Without the possibility to freely exchange 
germplasm there is maybe agribusiness but not agriculture. June Grain, UPOV: Getting a Free Trips Ride? 
Seedling, June 1996, http://www.grain.org/seedling/?id=161, last visited on 5/22/2009. 

90 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 
2013 

91 Essenciais para as inovações dessa área. 

92 CORREA, Carlos. Patent protection for plants: legal options for developing countries. South Center Paper 
, n. 55. 2014, p. 7. http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2014/11/RP55_Patent-Protection-for-
Plants_EN.pdf 

93 Como no caso de uma patente de processo que acaba por proteger exclusivamente o seu produto, ou no 
caso de patentes de microorganismos geneticamente modificados, que ao ser inserido na cadeia genética da 
semente passa a integrar a estrutura de tal semnte. 
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A proteção legal, resultantes das patentes de invenção, difere da proteção legal dos 
direitos de cultivares quanto às funções tópicas de cada instituto. E, em havendo a 
sobreposição ou cumulação das referidas exclusivas em um mesmo bem imaterial, há 
desequilíbrio dos interesses e princípios gerais da propriedade constitucionalmente 
resguardados, consequentemente, conflitos são gerados entre as funções tópicas de cada 
sistema infraconstitucional de proteção."94 

2.6.1 Do direito comparado 

Observamos, ainda, que disposição dessa natureza não é exclusividade ou 
inovação do nosso ordenamento jurídico.  

Conforme permitido por TRIPS95, países como Alemanha, França e Suíça 
estabelecem limitações à aplicação da exclusiva de patentes no campo das 
cultivares. E para afastarem qualquer possibilidade de conflito de normas 
ou de interpretação, assim como o Brasil, esses países adotam disposições 
semelhantes para garantirem a efetividade da norma com relação à proteção 
de plantas e suas partes e acerca dos limites dos titulares de patentes com 
relação a qualquer direito dessa natureza, de forma direta ou indireta.   

Dessa forma, esses países apresentam disposições comparáveis ao art. 2º da 
LPC em suas leis de Cultivares e, avançando ainda mais, incorporaram nas 
suas leis de patentes as exceções previstas naquelas, para que dúvida 
alguma persista com relação ao tema:    

“Integration of the biotechnology directive into French law in December 2004 
produces another type of flexibility that replaces the compulsory cross-licence for 
dependence. French legislation proposes to limit the breadth of protection by 
patent. Article L 613 5-318 aims to guarantee access to genetic diversity, including 
GMO varieties that integrate one (several) patented gene(s); the patent covering a 
gene in a GMO is no longer extended to the plant as a whole. There is thus free 
access to the genetic diversity of the GMO minus the patented gene(s). Use of this 
genetic diversity through free access is facilitated by the biotechnological 
innovations: molecular marker-assisted selection allows a bypassing (non-
selection) of any crossing results in which the patented gene is present. Thus in 
French legislation, as with Germany and Switzerland, access to genetic diversity 
again becomes automatic, free and open, but there are other constraints – in 
particular, on access to seed markets and to the characteristics patented in the 
GMO.19”96 

“The transposition of the farmers’ privilege from PVP to patent law is an interesting 
approach that other countries may adopt, for instance, by incorporating in their patent 

                                           
94 ÁVILA, Charlene, op. Cit. 

95 Ao excepcionar a obrigação de que os seus membros concedam patentes à plantas e suas partes. 

96 Trommetter, Michel (2008), Intellectual Property Rights in Agricultural and Agro-food Biotechnologies to 
2030, OECD, Paris, available at http://www.oecd.org/dataoecd/11/56/40926131.pdf,   
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laws, mutatis mutandi, the exceptions contemplated in their PVP or sui generis regime. 
Notably, such a transposition does not need to provide for payment of royalties to the 
patent owner if this is not required under the PVP or sui generis regime.97 (…) 

As noted above, in accordance with article. L. 613-5-3 of the French Industrial Property 
Code, the exclusive rights conferred by a patent relative to a biological material do not 
extend to the acts accomplished with a view to creating or discovering and developing 
other plant varieties. This provision has been interpreted as creating policy space for a 
breeder to use patented material, but to the extent that a new variety is developed where 
that material is not functional:  

French legislation proposes to limit the breadth of protection by patent. Article L 613 5-
3 aims to guarantee access to genetic diversity, including GMO varieties that integrate 
one (several) patented gene(s); the patent covering a gene in a GMO is no longer 
extended to the plant as a whole. There is thus free access to the genetic diversity of the 
GMO minus the patented gene(s) .”  98        

2.7 Da compatibilidade das exceções e das limitações da LPC com TRIPS e UPOV 
1978 

Da mesma forma como analisamos a adequação do artigo 2.1 da 
Convenção da UPOV de 1978 face à TRIPS, bem como a possibilidade de 
coexistência das atas de 1978 e de 1991, entendemos pertinente 
analisarmos a validade do art. 2º da LPC, frente ao disposto em TRIPS e 
UPOV 1978. 

Como já ponderado nesse estudo, TRIPS, no seu artigo 27, não obriga que 
seus membros adotem a Convenção da UPOV ou o sistema de patentes 
para a proteção das cultivares no seu ordenamento interno. Os países não 
descumprem normas de TRIPS ao escolherem uma legislação específica 
que se afaste dos dois modelos mencionados.  

A exigência de TRIPS é que os seus membros protejam de alguma forma as 
variedades vegetais. Portanto, quando o país escolheu aderir a UPOV 1978, 
seja por entender os parâmetros de proteção dessa norma adequados para os 
interesses do país, seja por pressão internacional, ele o fez sem estar 
obrigado a fazê-lo.  

                                           
97 CORREA, Carlos. Patent protection for plants: legal options for developing countries. South Center Paper 
, n. 55. 2014, p. 7. http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2014/11/RP55_Patent-Protection-for-
Plants_EN.pdf 

98 CORREA, Carlos. Patent protection for plants: legal options for developing countries. South Center Paper 
, n. 55. 2014, p. 7. http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2014/11/RP55_Patent-Protection-for-
Plants_EN.pdf 
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Entretanto, uma vez vinculado à UPOV 1978 o país está obrigado a 
cumprir as normas mandatórias desta ata, ficando livre para adotar outras 
disposições que se afastem desta norma nas questões discricionária por ela 
prevista. E o Brasil assim escolheu proceder. Incorporou na LPC as normas 
cogentes da ata, afastando-se dela em algumas partes nas quais lhe cabe 
escolha.   

Novamente, lançaremos mão da precisa avaliação de Denis Barbosa: 

Note-se que a afiliação à versão UPOV representa o nível de proteção a que o Brasil 
está sujeito pelo direito internacional; a não ser quando tal tratado estabeleça limites 
máximos à proteção, a legislação interna pode afastar-se do padrão internacional 
oferecendo ao titular um nível mais exacerbado de proteção99. Assim é que a legislação 
brasileira incorpora dispositivos constantes da UPOV 1991, mais favorável aos titulares 
do que o modelo 1978100.  

Um exemplo de limite máximo imposto pela UPOV 1978 (Art. 2.1101), que é o vigente 
no país, é que a proteção de uma variedade de planta por cultivar exclui a proteção do 
mesmo objeto por patente102: 

 (LPC) Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual 

Cultivar, considerado bem móvel para todos os efeitos legais e única forma de 

proteção de cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou 

de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa, no País. 

                                           
99 Vide WIPO, WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, encontrado em 
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf, visitado em 4/5/2014. Vide 
Informações aos Usuários de Proteção de Cultivares, (atualizadas em 2010), encontrado em 
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/INFORMACOES_AOS_USUARIOS_SNPC_nov2010.pdf, 
visitado em 4/5/2014. 

100 Quanto ao diferimento do prazo de afiliação à UPOV 1978, vide SILVEIRA, Newton, e FRANCISCO, 
Alison, cit.  

101 2(1) Each member State of the Union may recognise the right of the breeder provided for in this 
Convention by the grant either of a special title of protection or of a patent. Nevertheless, a member State of 
the Union whose national law admits of protection under both these forms may provide only one of them for 
one and the same botanical genus or species. Veja 
http://www.upov.int/en/publications/conventions/1978/w_up780_.htm#_1_3, visitado 10 de abril 2014.  

102 "Correa (Correa, 1992), entiende que este artículo a dado una solución al crítico problema de la 
acumulación de derechos. El artículo 2 del Acta de 1978 de UPOV, con tenía la explícita prohibición de 
doble protección de variedades, de manera tal que cada Estado debía optar por dar una protección del estilo 
del Acta de UPOV o aplicar el sistema de patentes. Según este autor, la eliminación de esta prohibición era 
uno de los objetivos principales de quienes buscaban el fortalecimiento de los sistemas de protección 
aplicados a plantas. El Acta de 1978 de UPOV decía en su Artículo 2 que "todo Estado de la Unión, que 
admita la protección en ambas formas (convenio y patente), deberá aplicar solamente una de ellas a un mismo 
género o una misma especie botánica" (UPOV, 1978)." RAPELA, Miguel Angel. Derechos De Propiedad 
Intelectual En Vegetales Superiores. Ed. Ciudad Argentina. Buenos Aires. 2000. Pg. 41-43 e 57-70. Vide 
também PLAZA, Charlene. M. C. Ávila. Interface dos direitos protetivos em propriedade intelectual. Revista 
da ABPI, v. 112, p. 27-46, 2011 e CARVALHO, Sergio Paulino de, SALLES FILHO, Sergio Luiz Monteiro, 
BUAINAIN, Antonio Marcio, A institucionalidade propriedade intelectual no Brasil: os impactos da política 
de articulação da Embrapa no mercado de cultivares no Brasil’ Cadernos de estudos avançados. v.2, n.1, 
2005, p. 35 e seg.  

http://www.upov.int/en/publications/conventions/1978/w_up780_.htm#_1_3
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Atente-se: a obrigatoriedade da LPC no cumprimento do art, 2.1 da UPOV 
1978, frente à antinomia de normas, só encontraria, no caso em análise, 
objeção em duas possibilidades: (a) O conflito das regras do acordo com a 
nossa Constituição (b) o conflito de precedência no tempo de norma interna 
de mesma hierarquia ou a ela equivalente, com disposições contrárias às 
regras mandatórias no tratado. O que veremos não ser o caso aqui.   

 Valemos-nos das lições de Luiz Roberto Barroso para introduzirmos 
os temas que discutiremos nessa seção 103: 

Um dos critérios comumente utilizados para evitar as antinomias, solucionando o 
conflito entre normas, é o critério hierárquico: a norma superior prevalece sobre a 
inferior. Assim, pois, se a Constituição e uma lei ordinária divergirem, é a Constituição 
que prevalece. Se um decreto regulamentar desvirtuar o sentido da lei, será inválido 
nesta parte. Se a resolução deixar de observar o teor do regulamento, não poderá 
prevalecer. E assim por diante. 

Um segundo critério de que se vale o sistema normativo para selecionar a regra 
aplicável, em meio a preceitos incompatíveis, é o da especialização. Havendo, em 
relação a dada matéria, uma regra geral e uma especial (ou excepcional), prevalece a 
segunda: lex specialis derogat generalis.104 

Existem, no entanto, duas espécies de conflitos de normas cuja solução, ao menos em 
princípio, não se socorre dos critérios hierárquico ou de especialização, mas, sim, de 
outro instrumental teórico. São os conflitos de leis no espaço e no tempo, cujo 
equacionamento percorre caminhos complexos e acidentados, que passam por diversos 
ramos do direito. 

(...) 

Pois bem: os conflitos de leis no tempo, que geralmente se observam no âmbito de um 
mesmo sistema jurídico, são equacionados e resolvidos dentro de um domínio científico 
denominado direito intertemporal. Os conflitos de leis no espaço, isto é, os que exigem 
a definição de qual ordenamento jurídico regerá a espécie, constituem objêto do direito 
internacional privado. Cada um deles tem princípios e regras peculiares, que, 
singularmente, não se aglutinam em um texto normativo único, mas se espalham 
difusamente pelos diferentes documentos legais.105 
                                           
103 BAROSO. Luiz Roberto. Interpretação e aplicação da constituição - fundamentos de uma dogmática 
constitucional transformadora. Rio de Janeiro: Saraiva, 1999., parte I. 

104 [Nota do Autor] Norberto Bobbio, Teoria do ordenamento jurídico, cit., p. 81 e s 

105 [Nota do Autor]  Nada obstante, existe uma especial concentração dessas normas na Lei de Introdução 
ao Código Civil. São de direito intertemporal os arts. 1º, 2º e 6º. São de direito internacional privado maior 
parte das normas remanescentes, notadamente do art. 7º em diante. 
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O direito intertemporal e o direito internacional privado, cujas regras integram o 
chamado "sobredireito", desempenham papel de destaque na missão do direito de 
assegurar a continuidade e a estabilidade das relações jurídicas. Com efeito, funda-se o 
primeiro no princípio da não-retroatividade da lei e no respeito às situações jurídicas 
preexistentes. 

(...) 

Paralelamente a isso, e ingressando em faixa de intensa conexão com o direito 
internacional público, existem normas que não são criadas pelo órgão legislativo 
interno, mas, sim, resultam de acordos entre Estados: são os tratados e convenções 
internacionais. Surge, aí, nova possibilidade de conflito: o que venha a contrapor a 
norma internacional e os princípios e regras de direito interno. É o chamado conflito 
entre fontes. Para os fins do estudo aqui desenvolvido, interessa especialmente a 
incompatibilidade entre o tratado e a Constituição. 

 

2.7.1 Da prevalência das disposições da UPOV 1978 e da LPC  

2.7.1.1 A UPOV 1978 foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. 

No direito pátrio, as normas de tratados internacionais são subordinadas a 
controle de constitucionalidade. Norma de tratado que vá de encontro a 
preceitos constitucionais sucumbem frente à Carta Maior não sendo o país 
obrigado cumprir a lei internacional, a despeito das eventuais ilícitos que o 
país venha a ter que responder no plano internacional. É o que explica 
Rezeck: 

  (...) o primado do direito das gentes sobre do Estado soberano é ainda hoje uma 
proposição doutrinária. Não há, em direito internacional positivo, norma assecuratória 
de tal primado. Descentralizada, a sociedade internacional contemporânea vê cada um 
de seus integrantes ditar, no que lhe concerne, as regras de composição entre o direito 
internacional e o de produção doméstica. Resulta que, para o Estado soberano, a 
constituição nacional, vértice do ordenamento jurídico, é a sede de determinação da 
estatura da norma jurídica convencional. Dificilmente uma dessas leis fundamentais 
desprezaria, neste momento histórico, o ideal de segurança e estabilidade da ordem 
jurídica a ponto de subpor-se, a si mesma, ao produto normativo dos compromissos 
exteriores do Estado. Assim, posto o primado da constituição em confronto com a 
norma pacta sunt servanda, é corrente que se preserve a autoridade da lei fundamental 
do Estado, ainda que isto signifique a prática de um ilícito pelo qual, no plano externo, 
deve aquele responder. 

        Embora sem emprego de linguagem direta, a Constituição brasileira deixa claro 
que os tratados se encontram aqui sujeitos ao controle de constitucionalidade, a exemplo 
dos demais componentes infraconstitucionais do ordenamento jurídico. Tão firme é a 
convicção de que a lei fundamental não pode sucumbir, em qualquer espécie de 
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confronto. que nos sistemas mais obsequiosos para com o direito das gentes tornou-se 
incontroverso o preceito segundo o qual todo tratado conflitante com a constituição só 
pode ser concluído depois de se promover a necessária reforma constitucional.106  

 

Com relação ao conflito normativo entre normas e tratados, cumpre-nos 
esclarecer que o nosso país adotou a teoria dualista moderada107 e, com 
relação à hierarquia das normas internacionais frente às nacionais, optou 
pelo princípio da paridade entre normas. O critério de prevalência, se 
verificado a paridade entre tratado e norma constitucional, é o cronológico, 
que estabelece que a norma posterior derroga norma anterior contrária: 

Abstraída a constituição do Estado, sobrevive o problema da concorrência entre tratados 
e leis internas de estatura infraconstitucional. A solução, em países diversos, consiste 
em garantir prevalência aos tratados. Noutros, entre os quais o Brasil contemporâneo, 
garante-se-lhes apenas um tratamento paritário, tomadas como paradigma as leis 
nacionais e diplomas de grau equivalente.108 

Retomando a análise entre a UPOV 1978 e a LPC, verifica-se que o 
disposto na ata não viola primado constitucional. Ao contrário, suas 
disposições estão em harmonia com as cláusulas e princípios 
constitucionais109. No plano nacional, como já mencionamos, ela foi 
recepcionada em 1999 e, já antes, teve muitas de suas normas, inclusive a 
disposta no artigo 2.1 da Convenção - que proíbe a dupla proteção de 
cultivar – incorporada no texto da LPC.  

                                           
106 REZECK Francisco. Direito internacional público curso elementar.  São Paulo:  Saraiva, 2011, p.  126-
127. 

107 Em sua obra, Denis Barbosa cita relevante julgado da Corte Constitucional que explica o tema: Em face 
do direito internacional, o sistema brasileiro tem sido classificado como de dualismo moderado: ADIN 1480-
DF de 1997. Ou seja, a norma internacional vige em estamento separado da norma interna, mas com 
intercessões relevantes: “A eventual precedência dos tratados ou convenções internacionais sobre as regras 
infraconstitucionais de direito interno somente se justificará quando a situação de antinomia com o 
ordenamento doméstico impuser, para a solução do conflito, a aplicação alternativa do critério cronológico 
(“lex posterior derogat priori”) ou, quando cabível, do critério da especialidade”. Dentro desse sistema, não 
cabem conflitos entre normas igualmente dotadas de teor jurídico, senão seja através dos sistemas de 
subsunção (como os indicados no acórdão do STF citado aqui) seja através da ponderação de princípios, 
quando as normas tenham a natureza destes. BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. 
Tomo II, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2013 

108 REZECK Francisco. Direito internacional público curso elementar.  São Paulo:  Saraiva, 2011, p.  128. 

109 Quando a UPOV 1978 assegura o direito à exceção do melhorista, e do fazendeiro, ela vai ao encontro 
como de normas constitucionais como as que protegem o pequeno e médio produtor rural e a que vincula a 
proteção da propriedade industrial ao interesse social e ao desenvolvimento econômico e tecnológico do país, 
prevista no art. 5º, XXIX da CFRB/88. 
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As disposições da ata de 1978, ao serem incorporadas pela Lei 9456/97, 
passam a vigorar no regulamento interno como lei infraconstitucional e, em 
eventual conflito com outras normas de mesma hierarquia, vem também a 
prevalecer se tal norma for anterior à vigência da LPC. Como veremos a 
seguir.  

Pelo exposto acima, verificamos que (a) a LPC se adequou aos aspectos 
mandatórios da UPOV 1978, que por sua vez (b) são compatíveis com as 
normas internacionais e (c) como norma incorporada pela LPC prevalece 
frente à norma interna anterior a LPC. 

 

2.7.1.2. Da prevalência da LPC à LPI  

Passamos agora a examinar como se resolve o conflito das disposições da 
lei de propriedade industrial, que rege às patentes, frente aos dispositivos 
da LPC, que regula os direitos e deveres relativos aos cultivares. 

Como já mencionado das lições de Barroso110, a Lei de Introdução às 
Normas de Direito Brasileiro -LINDB111, no que diz respeito à antinomia 
de normas de mesma hierarquia e na qual uma não é especial em face da 
outra, como ocorre no presente caso112,  estabelece que o critério de 
prevalência a ser  utilizado é o cronológico. Ou seja, lei posterior no tempo 
derroga113 lei anterior, salvo disposição expressa em contrário.114  

A LPC e a LPI são normas federais, de mesma hierarquia, portanto, as duas 
normas apresentam paridade no ordenamento jurídico.. Observamos, então, 

                                           
110  110 BAROSO. Luiz Roberto. Interpretação e aplicação da constituição - fundamentos de uma 
dogmática constitucional transformadora. Rio de Janeiro: Saraiva, 1999., parte I. 

 

111 Nome atual da Lei de introdução ao Código Civil 

112 A LPC e a LPI são normas federais, de mesma hierarquia. Não entendemos que a LPC é norma especial 
à LPI, uma vez que a LPI não dispõe de forma geral sobre plantas e suas partes, a não ser para afirmar que tal 
proteção não é possível por patente, instituto por esta lei regulado. A LPI regula patentes de outros direitos 
de propriedade industriais, mas não versa, mesmo que de forma geral, sobre a regulamentação de variedades 
vegetais, estando essa competência a cargo da LPC. Isto posto, entendemos que as duas normas apresentam 
paridade no ordenamento jurídico. 

113 Frente ao princípio do diálogo das fontes, podemos interpretar também que a norma perde eficácia 
frente a situação na qual conflitar com a norma posterior, sim a necessidade de revogá-la por completo. 
Como entendemos ser o caso em questão. Sobre o assunto, vide:  . Vide: MARQUES, Cláudia Lima. 
Superação das Antinomias pelo Diálogo das Fontes: o modelo brasileiro de coexistência entre o Código de 
Defesa do Consumidor e o Código Civil de 2002. Revista de Direito do Consumidor n. 51; São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2004, p. 35   

114 Art. 2º, par. 1: A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela 
incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. 
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que o critério a ser aplicado aos conflitos existentes entre as duas leis 
mencionadas é o cronológico. Dessa forma, as disposições da LPC que é de 
1997, quando em conflito com as normas da LPI, que é de 1996, 
prevalecem.  

Essa é mais uma das razões pelas quais as prescrições da LPC, e em 
particular as do artigo 2º, acerca do caráter exclusivo e excludente desta lei, 
devem prevalecer sobre as disposições da LPI que sejam com elas 
conflitantes. 

Dessa forma, frente a prevalência do artigo 2º da LPC pelo principio da 
prioridade no tempo,  mesmo que o artigo 42 da LPI obrigue que se estenda 
a proteção por patente ao produto resultado de processo protegido e que o 
artigo 18, III da mesma lei, não vede proteção por patente de 
microorganismos geneticamente modificados115, tais direitos de nada valem 
para obstar o livre uso de plantas e suas partes, visto que revogados pelos 
direitos de exclusão e de exclusividade da lei de cultivar.    

Todo o exposto acima acompanha o entendimento esposado anteriormente 
por Denis Borges Barbosa, cujas ponderações entendemos essenciais: 

 

Como já se expôs, a LPC, que é posterior à LPI, contém em seu art. 2º uma norma de 
exclusão de sobreposição de proteções: 

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar se 
efetua mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, considerado bem 
móvel para todos os efeitos legais e única forma de proteção de cultivares e de direito 
que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de 
multiplicação vegetativa, no País. 

Também notamos que, ao incluir tal norma, a LPC dá aplicabilidade interna à norma 
internacional pertinente: 

[UPOV 1978] Artigo 2 - Formas de proteção 

1. Cada Estado da União pode reconhecer o direito do obtentor previsto pela presente 
Convenção, mediante a outorga de um título especial de proteção ou de uma patente. 
Porém, um Estado da União, cuja legislação nacional admite a proteção em ambas as 
formas, deverá aplicar apenas uma delas a um mesmo gênero ou a uma mesma espécie 
botânica. 

                                           
115 Que atendam os requisitos legais. 
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Como já notamos, quanto à aplicação dos tratados de propriedade intelectual:  

(...) a lei em vigor, consagrada pela Constituição, pode cumprir ou opor-se ao previsto 
pelo texto internacional, sem que com isso perca normatividade. Assim, pode-se dar o 
caso de que a lei em vigor tenha optado por seguir caminho divergente, ou não tenha 
acolhido o texto internacional. Se tal não se der, a interpretação devida deve ser 
conforme com o texto internacional.  

Em suma, a integridade do sistema jurídico 116 impele a que – salvo decisão política, 
expressa pelo sistema legal – se procure dar máxima eficácia à norma internacional à 
qual o Brasil se vincula.  

Tomado o texto internacional como fulcro de interpretação, não caberiam dúvidas 
quanto à proibição direta de dupla ou múltipla proteção por patentes e cultivares, 
especificamente sobre “a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou 
de multiplicação vegetativa, no País”.  

2.7.2 A LPC é compatível com TRIPS 

No tocante à compatibilidade entre a LPC e TRIPS, especialmente com 
relação ao art. 2º daquela lei, entendemos que ela não contraria dispositivos 
do acordo, sobretudo o aduzido no seu artigo 27.3(b).  

Como já expusemos neste estudo, os mais autorizados interpretes de 
TRIPS, como Nuno Pires de Carvalho117, Carlos Corrêa118 e Denis Borges 
Barbosa119 já analisaram a questão e são enfáticos em afirmar que a 
exclusão da dupla proteção está em conformidade com TRIPS. Esses 
autores afirmam que esse acordo exige somente que o país membro garanta 
alguma forma proteção para os cultivares seja por patente, seja por regime 
suis generis120, uma vez que o artigo foi redigido de forma alternativa. 
Podendo esse regime alternativo ser a UPOV 1978 ou outro suis generes. 

                                           
116 [ Nota do Original] Em face do direito internacional, o sistema brasileiro tem sido classificado como de 
dualismo moderado: ADIN 1480-DF de 1997. Ou seja, a norma internacional vige em estamento separado da 
norma interna, mas com intercessões relevantes: “A eventual precedência dos tratados ou convenções 
internacionais sobre as regras infraconstitucionais de direito interno somente se justificará quando a situação 
de antinomia com o ordenamento doméstico impuser, para a solução do conflito, a aplicação alternativa do 
critério cronológico (“lex posterior derogat priori”) ou, quando cabível, do critério da especialidade”. Dentro 
desse sistema, não cabem conflitos entre normas igualmente dotadas de teor jurídico, senão seja através dos 
sistemas de subsunção (como os indicados no acórdão do STF citado aqui) seja através da ponderação de 
princípios, quando as normas tenham a natureza destes.  

116 CORREA, Carlos M., Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the 
TRIPS Agreement (Oxford Commentaries on International Law).  

117 Vide nota 26. 

118 Vide notas 65  

119 Vide notas 28 e 85 

120 Nota-se que o acordo tampouco exige que o modelo suis generis seja UPOV. Inclusive esse artigo não 
menciona essa Convenção dentre as quais os membros são obrigados a aderir.  
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Sendo a única exigência de TRIPS com relação ao regime adotado a 
garantia de proteção efetiva121 para as cultivares. 

Indo além, com relação às sementes transgênicas, Robert Paarlberg 
esclarece que os governos dos países em desenvolvimento, desde que 
garantam algum tipo de proteção para os cultivares, podem, inclusive, não 
adotar uma política permissiva de outros direitos de propriedade intelectual 
para as transgenias nas sementes das plantas, que ainda assim, estarão 
dando cumprimento a TRIPS  

 

(..) governments in the developing world do not have to adopt a fully promotional or 
even a permissive IPR policy toward GM crops in order to comply with TRIPS. A 
national plant variety law modeled after the 1978 version of UPOV, an approach 
classified here as "precautionary," is likely to be enough to satisfy the WTO (Dutfield 
1999). 122 

 

De forma clara: no que diz respeito à forma de proteção dos cultivares o 
acordo deixou em espaço livre para que os países escolhessem um regime 
que melhor se adequasse aos seus interesses, necessidades, bem como a 
dispositivos e princípios constitucionais123, podendo esse regime afastar-se 
completamente do alcance do sistema de parentes. Como assim escolheu o 
Brasil. De forma didática esclarece o estudo do Grupo Internacional de 
Pesquisa em Agricultura – IPGRI. 

                                           
121 Finally, reading of Article 27.3(b) seems to suggest that the only requirement of a sui generis system is 
that it must be eff ective. ‘Eff ective’ in legal parlance may be interpreted as a system that contains 
implementation of juridical and/or administrative procedures for PVP holders to execute their rights. United 
Nation for Development Program – UNDP. NARASIMHAN. Savita (org). Towards a balanced ‘sui generis’ 
plant variety regime: Guidelines to Establish a National PVP Law and an Understanding of TRIPS-plus 
Aspects of Plant Rights. UNPD, 2008, p. 5. 

 

 

122 PAARLBERG, Robert. The politics of precaution: genetically modified crops in developing countries. 
Estados Unidos: International Food Research Policy Institute. 2001, p.19. 

123 E aqui, cabe um exercício de análise de situação hipotética: antes de tudo, para ser aceito no 
ordenamento jurídico naconal, mesmo que TRIPS apresentasse algum dispositivo contrario à esse artigo da 
LPC, tal conflito, para ter possibilidade de ser analisado frente à regra cronológica, teria que passar antes pelo 
crivo do controle hierárquico constitucional Estando em desarmonia com os preceitos constitucionais, 
hipotético dispositivo contrário não seria constitucional e não teria a situação de paridade com a LPC. 
Prescindindo, dessa forma de qualquer análise cronológica. Uma vez que a sua validade cairia por terra no 
momento da sua internacionalização. .  
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Under all options, plants could be excluded from patentability; indeed, there is no 
obligation under TRIPS to provide IPR for plants. For countries concerned about broad 
IPR claims, excluding plants from patentability could prevent claims to bring plant 
varieties and plant groupings beyond plant varieties under exclusive control.  

A dual system is consistent with TRIPS and UPOV 1978. If the weaker standard does 
not comply with the minimum requirements of UPOV 1991, the system would not be in 
compliance with UPOV 1991 

(…) 

The main problem with this is that a clear line needs to be drawn between the different 
systems in order to avoid unwanted overlaps that will favour holders of stronger, i.e. 
more exclusive, rights to the disadvantage of holders of weaker rights. 

 

2.8 Da violação aos tratados internacionais 

2.8.1 Necessidade de observância ao disposto no tratado 

 

O Brasil é membro da Convenção de Viena, tendo incorporado tal norma 
em seu ordenamento jurídico, por meio do Decreto 7030/2009. 

Um dos princípios basilares da Convenção é o pacta Sunt servanda, 
normatizado pelo artigo 26 da Convenção de Viena. Por meio desse 
dispositivo os países membros da convenção obrigam-se à cumprir e 
respeitar os tratados dos quais fazem parte. Em seu artigo 46 a Convenção 
dispõe acerca da possibilidade de suspensão ou extinção do tratado em 
razão de violação substancial.  

Art 26 Pacta sunt servanda  

Todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa fé. 

 

Artigo 46 Disposições do Direito Interno sobre Competência para Concluir Tratados  

1. Um Estado não pode invocar o fato de que seu consentimento em obrigar-se por um 
tratado foi expresso em violação de uma disposição de seu direito interno sobre 
competência para concluir tratados, a não ser que essa violação fosse manifesta e 
dissesse respeito a uma norma de seu direito interno de importância fundamental.  

2. Uma violação é manifesta se for objetivamente evidente para qualquer Estado que 
proceda, na matéria, de conformidade com a prática normal e de boa fé. 
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Artigo 60 Extinção ou Suspensão da Execução de um Tratado em Conseqüência de sua 
Violação  

 

1. Uma violação substancial de um tratado bilateral por uma das partes autoriza a outra 
parte a invocar a violação como causa de extinção ou suspensão da execução de tratado, 
no todo ou em parte.  

2. Uma violação substancial de um tratado multilateral por uma das partes autoriza:  

a)as outras partes, por consentimento unânime, a suspenderem a execução do tratado, no 
todo ou em parte, ou a extinguirem o tratado, quer:  

i)nas relações entre elas e o Estado faltoso;  

ii)entre todas as partes;  

b)uma parte especialmente prejudicada pela violação a invocá-la como causa para 
suspender a execução do tratado, no todo ou em parte, nas relações entre ela e o Estado 
faltoso;  

c)qualquer parte que não seja o Estado faltoso a invocar a violação como causa para 
suspender a execução do tratado, no todo ou em parte, no que lhe diga respeito, se o 
tratado for de tal natureza que uma violação substancial de suas disposições por parte 
modifique radicalmente a situação de cada uma das partes quanto ao cumprimento 
posterior de suas obrigações decorrentes do tratado.  

3. Uma violação substancial de um tratado, para os fins deste artigo, consiste:  

a)numa rejeição do tratado não sancionada pela presente Convenção; ou  

b)na violação de uma disposição essencial para a consecução do objeto ou da finalidade 
do tratado.  

4. Os parágrafos anteriores não prejudicam qualquer disposição do tratado aplicável em 
caso de violação.  

5. Os parágrafos 1 a 3 não se aplicam às disposições sobre a proteção da pessoa humana 
contidas em tratados de caráter humanitário, especialmente às disposições que proíbem 
qualquer forma de represália contra pessoas protegidas por tais tratados 
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A convenção também é regida pelo princípio da efetividade da norma, 
“effet utile”.  Segundo Carlos Corrêa124, este é reconhecido pelo direito 
internacional como um corolário básico das regras interpretativas dos 
tratados.125  O Brasil, ao tornar uma norma com a do artigo 2.1 da 
UPOV1978 sem efetividade contraria frontalmente esse princípio basilar da 
Convenção de Viena. 

Acerca das consequências para um país por descumprimento a tratados 
internacionais, Rezeck126 leciona que a violação justifica protestos dos 
demais países membros e em última instancia, incluindo cobranças diretas 
entre um país membro e a parte que viola o acordo.  

A violação substancial de um tratado dá direito à outra parte de entende-lo extinto, ou 
de suspender também ela seu fiel cumprimento, no todo ou parcialmente. Se o 
compromisso é coletivo igual direito têm, em conjunto, os pactuantes não faltosos, e o 
tem ainda cada um deles nas suas relações com o Estado responsável pela violação. A 
Convenção de Viena propõe essa disciplina no art. 60, esclarecendo que por violação 
substancial deve entender-se tanto o repúdio puro e simples do compromisso quanto a 
afronta a um dispositivo essencial para a consecução de seu objeto e finalidade. 

(...) 

"é óbvio que a violação do compromisso, ainda que em proporção mínima, justifica o 
protesto e a chamada à ordem do Estado faltoso. Não se pode calcular o número de 
casos em que, a todo tempo, a advertência dos demais convenentes faz cessar a violação 
tópica, sem outras consequências. A Convenção de Viena passou ao largo desta 
hipótese simples, e versou apenas a violação de porte bastante para conduzir a parte 
prejudicada a dar o compromisso por suspenso ou extinto"  

 

Dominicé127 esclarece que, por força do o pacta sunt servanda, as 
obrigações dos países frente aos tratados devem ser interpretadas como 
absolutas, vinculando os estados membros uns aos outros. Pondera o autor 
que violação do acordo internacional por um dos membros atinge e ofende 
a todos os demais membros do tratado. Esse autor aduz, por fim, que se 
                                           
124 CORREA, Carlos. Patent protection for plants: legal options for developing countries. South Center 
Paper , n. 55. 2014, p. 7. http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2014/11/RP55_Patent-
Protection-for-Plants_EN.pdf 

125 Verifica-se que o direito interno também recepciona tal princípio como instumento de interpretação das 
normas nacionais. Vide: MARQUES, Cláudia Lima. Superação das Antinomias pelo Diálogo das Fontes: o 
modelo brasileiro de coexistência entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil de 2002. Revista 
de Direito do Consumidor n. 51; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 35   

126 REZECK, Francisco. Direito internacional público curso elementar.  São Paulo:  Saraiva, 2011, p.  116 

 

127 Dominicé, C. The international responsibility of states for breach of multilateral obligations. European 
Jornal of International Law. Vol 10, 1999. http://www.ejil.org/article.php?article=585&issue=44 
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uma norma de um tratado é descumprida por um dos seus membros, os 
demais estão legitimados para adotar medidas coercitivas e repressivas, 
desde que proporcionais à violação sofrida e de acordo com a legislação 
internacional, contra o membro violador, até que o mesmo cesse tal 
violação.  

O Brasil ainda incorporou em seu ordenamento jurídico as normas da Corte 
Internacional de Justiça – Corte de Haia, por meio do Decreto 19841/45. O 
artigo 36 dessa norma dispõe sobre a resolução de controvérsias pela Corte: 

 

Artigo 36. 1. A competência da Corte abrange todas as questões que as partes lhe 
submetam, bem como todos os assuntos especialmente previstos na Carta das Nações 
Unidas ou em tratados e convenções em vigor. 

2. Os Estados partes no presente Estatuto poderão, em qualquer momento, declarar que 
reconhecem como obrigatória, ipso facto e sem acordo especial, em relação a qualquer 
outro Estado que aceite a mesma obrigação, a jurisdição da Corte em todas as 
controvérsias de ordem jurídica que tenham por objeto: 

a) a interpretação de um tratado; 

b) qualquer ponto de direito internacional; 

c) a existência de qualquer fato que, se verificado, constituiria a violação de um 
compromisso internacional; 

d) a natureza ou a extensão da reparação devida pela rutura de um compromisso 
internacional. 

3. As declarações acima mencionadas poderão ser feitas pura e simplesmente ou sob 
condição de reciprocidade da parte de vários ou de certos Estados, ou por -prazo 
determinado. 

4. Tais declarações serão depositadas junto ao Secretário Geral das Nações Unidas, que 
as transmitirá, por cópia, às partes contratantes do presente Estatuto e ao Escrivão da 
Corte. 

5. Nas relações entre as partes contratantes do presente Estatuto, as declarações feitas 
de acordo com o artigo 36 do Estatuto da Corte Permanente de Justiça Internacional e 
que ainda estejam em vigor serão consideradas como importando na aceitação da 
jurisdição obrigatória da Corte Internacional de Justiça pelo período em que ainda 
devem vigorar e de conformidade com os seus termos. 
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Para avaliar as obrigações do Brasil frente à Corte de Haia, tomaremos 
como base as lições da Professora Carmem Tibúrcio128: 

 

A Corte Internacional de Justiça da Haia é o principal órgão judiciário das Nações 
Unidas, conforme estabelecido no artigo 92 da Carta da ONU. Sua jurisdição pode 
ser contenciosa ou consultiva. A jurisdição contenciosa se manifesta essencialmente em 
três situações distintas: i) diante de declaração de natureza geral, submetendo-se o 
Estado à Corte com base no art. 36 de seu Estatuto; ii) quando, no caso concreto, as 
partes envolvidas consentem em submeter a disputa à Corte; e iii) se há previsão 
expressa em tratado firmado entre os Estados para a jurisdição da Corte sobre os 
conflitos dele decorrentes. 

Vale lembrar, aliás, que a primeira hipótese, conhecida como jurisdição compulsória 
opcional, resulta dos esforços do delegado brasileiro Raul Fernandes ainda na época da 
extinta Corte Permanente de Justiça Internacional. A Corte Internacional de Justiça 
manteve esse sistema que representa importante avanço no direito internacional. Note-
se que nem o Brasil e tampouco a Itália emitiram declaração reconhecendo a jurisdição 
compulsória da Corte da Haia. 

De outro lado, o tratado Brasil Itália não prevê a jurisdição da Corte para dirimir 
controvérsias fundadas em suas disposições. Ou seja: também não poderia haver 
jurisdição da Corte com fundamento no tratado. Dessa forma, salvo diante de 
consentimento específico do Brasil para submissão do caso à Haia, a Itália não poderá 
submeter a questão à Corte Internacional de Justiça. 

  

Observamos que a Prof. Carmem Tibúrcio,  apesar de analisar caso 
específico e diverso do presente, forneceu importantes elementos para 
entendermos as obrigações e vínculos do Brasil frente à Corte de Haia.  

Inicialmente, devemos notar que o país só poderia ser demandado por outro 
país perante a Corte de Justiça de forma não voluntária por previsão no 
tratado que violou - já que o Brasil não aderiu à jurisdição compulsória. 
Entretanto, notamos que o sistema da UPOV1978 não tem previsão de 
sanções específicas em caso de descumprimento de dispositivos dessa 
Convenção.  

Com relação à Convenção de Viena, podemos entender que a não 
observância dos artigos mandatórios da UPOV 1978 - como é o caso do 
artigo 2.1, uma vez que esta é norma integralmente recepcionada pela 
CFRB/88 e incorporada em sua quase totalidade à LPC, norma que 
                                           
128 TIBÚRCIO, Carmem. Estado não pode acionar Brasil na Corte de Haia. Consultor Jurídico, 2011:  
http://www.conjur.com.br/2011-jan-08/battisti-italia-nao-acionar-brasil-corte-haia 
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prevalece no tempo e no direito sobre à LPI - viola o pacta Sunt servanda, 
normatizado pelo artigo 26 do tratado. 

Por fim, cumpre observar que o Brasil reservou-se ao direito de não 
ratificar o artigo 66 da Convenção de Viena. Este artigo, justamente, é a 
norma que estipula as regras para eventual processo de solução judicial, de 
arbitragem e de conciliação. 

Não obstante a não vinculação do Brasil com um sistema de resolução de 
controvérsia reiteramos, no tocante a matéria em análise, importância do 
cumprimento do pacta Sunt servanda,  frente a comunidade internacional, 
dispositivo fundamental da Convenção de Viena e a sua violação, sem 
legítima escusa, é ato que põe em cheque a boa fé do país membro frente 
aos demais países. 

 

Aprovado o tratado pelo Congresso, e sendo este ratificado pelo Presidente da 
República, suas disposições normativas, com a publicação do texto, passam a ter plena 
vigência e eficácia internamente. E de tal fato decorre a vinculação do Estado no que 
atinge à aplicação das normas, devendo cada um dos seus Poderes cumprir a parte que 
lhes cabe nesse processo: ao Legislativo cabe aprovar as leis necessárias, abstendo-se de 
votar as que lhe sejam contrárias; ao Executivo fica a tarefa de bem e fielmente 
regulamentá-las, fazendo todo o possível para o cumprimento de sua fiel execução; e ao 
Judiciário incumbe o papel preponderante de aplicar os tratados internamente, bem 
como as leis que o regulamentam, afastando a aplicação de leis nacionais que lhes sejam 
contrárias129 
2.9 Da Inconstitucionalidade do direreito à dupla proteçao de cuntivar. 

2.9.1 Da Constitucionalidade dos direitos de propriedade intelectual 

Observamos que a criação de um sistema de proteção de direitos de 
propriedade intelectual é uma escolha política e uma medida de fundo 
econômico. Por serem direitos criados para serem exceções e não a regra, 
estes devem ser limitados e utilizados de modo a atingir os objetivos para 
os quais foram criados. Portanto, um regime jurídico e econômico que 
restrinja o acesso da sociedade a bens essenciais para o seu 
desenvolvimento deve ser equilibrado e condicionado à observação dos 
interesses dessa coletividade, assim como ao atendimento dos demais 
direitos afetados por esse regime.  
                                           
129 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, 4 ed, p.339 
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O aspecto proprietário do bem protegido por cultivar ou por patente será 
um aspecto do bem intelectual, e essa propriedade só será constitucional, na 
medida em que cumprir o seu fim social e observar o interesse social, 
econômico e tecnológico do país. Ou seja, essa propriedade terá a sua 
validade condicionada à clausula finalística constitucional, devendo ser 
cotejado também com outros direitos e princípios derivados da 
Constituição que com ele conflitem.  

 O sistema atual foi criado para resolver problemas e atingir objetivos 
específicos. As normas de propriedade intelectual são criações artificiais 
para resolverem problemas específicos de retenção de valor econômico do 
bem, por conta da sua natureza não excludente, não concorrente e 
cumulativa. Para justificar esse regime de exclusão, os modelos de proteção 
por direitos de propriedade intelectual devem ser funcionalizados de forma 
a restringir o acesso ao bem intelectual somente na medida necessária para 
que esse problema de retenção de valor seja resolvido de forma justa e 
razoável a todas as partes: titulares e sociedade. Devendo sempre o Estado 
resguardas os direitos e garantias da coletividade ao acesso mais pleno 
possível ao bem enquanto excluído do mercado. Deve ele também zelar 
para que o bem se torne plenamente acessível no momento que a vigência 
da exclusiva expirar.  

Cada modelo de proteção foi criado com base em uma racionalidade 
político-econômica diferente, sendo que o seu equilíbrio e validade 
dependem de que os titulares dos direitos ao abrigo de tal modelo 
respeitem os limites deste, não se utilizando de seus direitos de forma 
sobrepor estes sobre os domínios de outros direitos de diferentes 
institutos. Caso o contrário, um direito corre o risco de frustrar as 
finalidades dou outro direito de modelo diverso.  

No caso do Brasil, a constitucionalidade da proteção de um direito de 
propriedade intelectual fica condicionada ainda ao atendimento de 
objetivos específicos estabelecidos pela clausula finalistica do artigo 5º 
XXIX da CFRB/88. Dessa forma, cada modelo de proteção foi 
cuidadosamente criado e limitado no seu alcance e no tempo, não devendo 
uma proteção ultrapassar os limites de outra de forma a frustrar o seu 
modelo e, inclusive, de forma a anular a eficácia das disposições nele 
previstas para limitar o alcance dessa proteção, em prol do interesse 
público, sob pena de ferir direitos e garantias constitucionais da sociedade. 
Caso esses limites não sejam respeitados, esse direito viola expressamente 
o artigo 5º da CFRB/88 e não será válido e reconhecido perante a 
constituição.  
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Denis Barbosa130 nomeou e definiu essa restrição cogente e funcionalizada 
dos direitos de propriedade intelectual.  De acordo com o princípio 
constitucional da especificidade das proteções, “cada direito de 
propriedade intelectual terá a proteção adequada a seu desenho 
constitucional e ao equilíbrio ponderado dos interesses aplicáveis, 
respeitado ainda a regra de que só se pode apropriar o que não está no 
domínio comum”.  Tais objetivos devem ser tomados como parâmetros e 
limites intransponíveis para o equilíbrio do sistema. 

A adoção de uma norma exclusiva e excludente, como o art. 2º da LPC, 
assim como de outros dispositivos limitadores do direito exclusivo sobre o 
cultivar previstos na LPC, representa a observância do legislador aos 
preceitos constitucionais de proteção ao pequeno agricultor, de direito 
fundamental à alimentação,  de cumprimento pela propriedade de sua 
função social, bem como de atendimento da propriedade industrial aos 
interesses sociais e ao desenvolvimento econômico e tecnológico do país.  

Nesse sentido, a interpretação da prevalência da LPC frente a LPI, também 
se dá por uma questão de interpretação do direito em face da constituição. 
E, como explica Luiz Roberto Barroso131, nenhuma norma pode prevalecer 
se estiver em contradição com a constituição.  

A Constituição, como é corrente, é a lei suprema do Estado. Na formulação teórica de 
Kelsen, até aqui amplamente aceita, a Constituição é o fundamento de validade de toda 
a ordem jurídica.  (...) [N]enhuma norma de hierarquia inferior pode estar em 
contradição com outra de dignidade superior (princípio da hierarquia), e nenhuma 
norma infraconstitucional pode estar em desconformidade com as normas e princípios 
constitucionais, sob pena de inexistência, nulidade, anulabilidade ou ineficácia 
(princípio da constitucionalidade). 

 

E retornamos a Denis Borges Barbosa, por ser a maior autoridade 
doutrinaria no país a analisar a propriedade intelectual face à constituição. 
Em suas lições, esse autor explica que os cultivares encontram-se entre os 
direitos de propriedade industrial tutelados pela Constituição de 1988, no 
seu artigo 5º XXIX, dentre as criações industriais . Este autor é categórico 
                                           
130 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo I, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 
2013. 

131 BAROSO. Luiz Roberto. Interpretação e aplicação da constituição - fundamentos de uma dogmática 
constitucional transformadora. Rio de Janeiro: Saraiva, 1999., parte I. 
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para que dúvidas não restem que a correta interpretação de normas 
infraconstitucionais que regem os direitos de propriedade intelectual é de 
acordo com à clausula finalística do art. 5º XXIX, Que no presente caso 
deve ser interpretada combinada com outras clausulas constitucionais mais 
abrangentes como  (a) a que determina que a propriedade cumprirá a sua 
função social, art. 5º, XXIII; (b) que é direit social a alimentação, art. 6º 
caput; (c) as que protegem os direitos dos agricultores, artigos 5º, XXVI, 
43, par. 3º  e 185, I; (d) que a propriedade privada è condicionada ao 
cumprimento de sua função social, art. 170 .132  

A lei estabelece, sob o amparo da Constituição Federal, art. 5o., inciso XXIX, a 
proteção, no campo da Propriedade Industrial, de uma forma específica de criação 
industrial. Além dos inventos industriais, protegidos desde a Carta de 1824, a atual 
Constituição dispõe: 

 
a lei assegurará (...) proteção às criações industriais (...), tendo em vista o 

interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País 

Desta forma, além dos inventos industriais, o texto constitucional prevê a possibilidade 
de proteção, sempre dentro dos parâmetros do interesse social e o desenvolvimento 
tecnológico e econômico do País, de criações industriais. Vimos no segundo capítulo 
deste livro tal previsão.  

Quais serão tais criações? Serão elas criações. Aqui, como na hipótese anterior, não se 
trata de proteção a descobertas. E serão elas industriais, ou seja, práticas numa acepção 
econômica. Assim como dá fundamento à construção da lei ordinária, a Carta também 
lhe dá limites e constitui obrigações correlativas. Em grande parte, a proteção dos 
cultivares compartilha do estatuto constitucional das patentes(...) 133 

  “A funcionalização dos direitos 

Já é um truísmo a noção que a propriedade, no nosso sistema jurídico, é funcional 
(Afonso da Silva, 1989); longe de ser um direito absoluto, ela se constrói como uma 
derivada dos vetores constitucionais que se dirigem à pessoa e a sua dignidade. Como se 
lê no primeiro capítulo deste livro:  

 
(...) o contexto e eficácia da instituição jurídica da Propriedade mudou 

radicalmente desde a noção romana da plena in re potestas. Esculpida como um 

direito-função, com fins determinados, confiada a cada titular para realização de 

                                           
132 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo I, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 
2013. 

133 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 
2013, 
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objetivos socialmente  portantes, a propriedade em geral tem seu estilo novo no 

desenho do Código Civil de 2002 (...) 

 

A raiz histórica e os fundamentos constitucionais da propriedade intelectual são muito 
menos naturais e muito mais complexos do que a da propriedade romanística; como se 
verá, disto resulta que – em todas suas modalidades – a propriedade intelectual é ainda 
mais funcional, ainda mais condicionada, ainda mais socialmente responsável, e 
seguramente muito menos plena do que qualquer outra forma de propriedade. Sendo um 
truísmo no direito brasileiro, a não merecer quaisquer comentários. Vale, no entanto, 
notar que mesmo no sistema constitucional francês, berço dos “absolutismos” da 
Propriedade Intelectual, nosso ramo do direito se encontra firmemente “finalizado”, ou, 
como dizemos, funcionalizado 61. Com efeito, num sistema em que se dizia que o Ou 
seja, superou-se o paradigma identificado por Gustavo Tepedino, em relação à 
noção absolutista da propriedade: propriedade cumpriria necessariamente a sua função 
social pela apropriação em si, sendo forma máxima de expressão e de desenvolvimento 
da liberdade humana.”62 Certo é que, no que for objeto de propriedade no sentido 
constitucional (ou seja, no alcance dos direitos patrimoniais), todos os objetos de 
exclusivas sobre bens incorpóreos – inclusive o direito autoral - está sujeito às 
limitações constitucionalmente impostas em favor do bem comum - a função social da 
propriedade de que fala o Art. 5º, XXIII da Constituição de 1988 . 

 

O Art. 5º, XXII da Constituição, que assegura inequivocamente o direito de 
propriedade, deve ser sempre contrastado com as restrições do inciso seguinte, a 
saber, que a esta atenderá sua função social. Também, no Art. 170, a propriedade 
privada é definida como princípio essencial da ordem econômica, sempre com o 
condicionante de sua função social. 

 

Para os objetos da Propriedade Industrial, inclusive as “criações industriais” e “outros 
signos distintivos”, que constituem cláusulas abertas para abrigar novas formas destes 
direitos, a funcionalização geral do Art. 5º, XXIII da Constituição se soma à cláusula 
finalística do Art. 5o., XXIX, objeto de uma seção deste capítulo, mas abaixo. É uma 
dupla incidência de vetores: 
Há que se ressaltar que a Constituição Federal assegura ao inventor de patentes  direito 
autoral e a patente era “a mais sagrada, a mais legítima, a mais inatacável, a  mais 
pessoal de todas as propriedades » (Le Chapelier e Boufflers), hoje se dessacralizou essa 
propriedade, ou antes, se a santificou como sendo um poder-função.  

 

Ou seja, superou-se o paradigma identificado por Gustavo Tepedino, em relação à 
noção absolutista da propriedade: propriedade cumpriria necessariamente a sua função 
social pela apropriação em si, sendo forma máxima de expressão e de desenvolvimento 
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da liberdade humana.”62 Certo é que, no que for objeto de propriedade no sentido 
constitucional (ou seja, no 
alcance dos direitos patrimoniais), todos os objetos de exclusivas sobre bens 
incorpóreos – inclusive o direito autoral - está sujeito às limitações 
constitucionalmente impostas em favor do bem comum - a função social da propriedade 
de que fala o Art. 5º, XXIII da Constituição de 1988 . O Art. 5º, XXII da Constituição, 
que assegura inequivocamente o direito de propriedade, deve ser sempre contrastado 
com as restrições do inciso seguinte, a saber, que a esta atenderá sua função social. 
Também, no Art. 170, a propriedade privada é definida como princípio essencial da 
ordem econômica, sempr com o condicionante de sua função social. 

 

Para os objetos da Propriedade Industrial, inclusive as “criações industriais” e “outros 
signos distintivos”, que constituem cláusluas abertas para abrigar novas formas destes 
direitos, a funcionalização geral do Art. 5º, XXIII da Constituição se soma à cláusula 
finalística do Art. 5o., XXIX, objeto de uma seção deste capítulo, mas abaixo. É uma 
dupla incidência de vetores: 

 
Há que se ressaltar que a Constituição Federal assegura ao inventor de 

patentes monopólio temporário para a sua utilização, tendo em vista o interesse 

social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (artigo 5º, XXIX), mas 

a mesma Lei Magna também determina que a propriedade deve atender à sua 

função social (artigo 5º, inciso XXIII). AI 200602010084342, decidido em 27 de 

junho de 2007, Relatora Marcia Helena Nunes, Juíza”134 

 

Outro não é o sentido do entendimento da jurisprudência especializada na 
matéria: 

“Assim, o direito intelectual, mesmo sendo garantia constitucional, deve ser 
funcionalizado a fim de promover a dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos 
do Estado Democrático de Direito, e o seu exercício não é um fim em si mesmo, mas 
antes um meio de promover os valores sociais, cujo vértice encontra-se na própria 
pessoa humana. Assim, aspectos sociais devem prevalecer sobre as razões econômicas 
de um direito de patente, o que caracteriza a sua função social. Um desses aspectos se 
mostra quando se verifica a imensa diferença tecnológica existente entre os países 
desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Aumentar em demasia o período de vigência da 
patente significará um prejuízo para toda a sociedade que não poderá utilizar uma 
tecnologia já obsoleta para realizar novos desenvolvimentos ou simplesmente utilizar 
um produto de tecnologia ultrapassada”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª 

                                           
134 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo I, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 
2013 
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Turma Especializada, AMS 2006.51.01.524783-1, JC Márcia Helena Nunes, DJ 
12.12.2008. 

“, a observância do função social do direito que se exerce encontra-se disseminada por 
toda a Constituição Federal., conduzindo o intérprete das normas a uma releitura dos 
institutos, incluindo-se aí, a Lei de Propriedade Industrial e demais normas de direito 
civil. A CRFB/88 determina, ainda, que a ordem econômica observe a função social da 
propriedade, sendo este um dos limites à livre iniciativa conferida. Evidencia-se que, 
hodiernamente, todos os direitos devem atender à uma função social, sendo certo que a 
solução do caso concreto deve atender, além do interesse das partes, o interesse da 
coletividade, dentre os quais se inclui, sem dúvidas, o Princípio da Preservação da 
Empresa”. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 9ª Câmara Cível, Des. 
Roberto de Abreu e Silva, AC 2006.001.63393, Julgado em 10.11.2009. “No estágio 
atual da evolução social, a proteção da marca não se limita apenas a assegurar direitos e 
interesses meramente individuais, mas a própria comunidade, por proteger o grande 
público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores 
elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado” (STJ – REsp 
3.230 – DF – 4ª T. – Rel. Min. Sálvio de Figueiredo – DJU 01.10.1990)”135 

 

Portanto, qualquer direito de propriedade intelectual que não observar os limites do seu 
modelo e que frustrar a finalidade do sistema de propriedade intelectual - que é 
promover o desenvolvimento econômico e tecnológico do país, mas sempre respeitando 
e visando os interesses sociais - é um direito inconstitucional e não pode prevalecer.  

Um direito de patente que impede que a sociedade use livremente plantas e suas partes, 
que por lei prevalente e vigente só poderiam ser excluídas por certificado de proteção 
específico, não atende às finalidades da clausula finalistica constitucional que o 
condiciona e, portanto, não pode ser reconhecido frente à constituição. 

2.10 Da interpretação das normas de acordo com a Constituição e a mens legis 

Finalizamos nosso estudo com o último ponto relativo à correta 
interpretação do artigo 2º da LPC, qual seja, a mens legislatoris por trás da 
letra da lei e de acordo com a Constituição. 

De acordo com os ensinamentos de Humberto Dávila136:  

“O ordenamento jurídico estabelece a realização de fins, a preservação de valores e a 
manutenção ou busca de determinados bens jurídicos essenciais à realização daqueles 

                                           
135 Decisões colacionadas e comentadas no livro Código da Propriedade Intelectual Conforme os Tribunais 
de autoria de Denis Borges Barbosa e Pedro Marcos Nunes Barbosa. No Prelo.  

136 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. Da definição a aplicação dos princípios jurídicos. 3a ed. amp. 
São Paulo: Malheiros, 2004, p. 26.   



Patrícia Carvalho da Rocha Porto  
80 

 

PIDCC, Aracaju, Ano V, Volume 10 nº 02, p.019 a 090 Jul/2016 | www.pidcc.com.br 

fins e à preservação desses valores. O interprete não pode desprezar esses pontos de 
partida”.  

No caso dos bens de propriedade intelectual, o ponto de partida 
interpretativo é a clausula finalística, que deve ser lida em conjunto com os 
demais artigos relacionados ao caso concreto. Devendo o julgador sempre 
decidir demandas envolvendo direitos de propriedade intelectual de forma a 
visar o interesse social e o desenvolvimento econômico do país, sem 
prejuízo da observância de outros direitos fundamentais que envolvam o 
caso em questão. 

Ademais, o artigo 5º da LINDB estabelece que, na aplicação da lei o juiz 
deve sempre observar aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do 
bem comum. Claro está, no caso em comento, que a disposição do artigo 2º 
da LPC e a previsão das limitações aos direitos de cultivar em favor dos 
agricultores e da sociedade em geral são as medidas que o legislador 
entendeu adequadas para atingir as finalidades desse modelo protetivo. 
Outra interpretação não seria possível.     

O modelo legal de proteção de cultivares no país - incluindo a elaboração 
de Lei 9456/97, assim como a adesão do Brasil à UPOV 1978 -  foi 
amplamente discutido e avaliado, conforme expusemos na seção 2.1 acima. 
De forma que a versão final adotada foi a considerada mais adequada para 
Brasil, tendo em vista os interesses e necessidades sociais e econômicos e 
tecnológico do país.  

Dessa forma, o Brasil escolheu incentivar o setor agroindustrial e 
biotecnológico137, passando a reconhecer direitos de cultivar para 
tecnologias vegetais, regulados pela LPC, e direitos de patentes para 
processos biotecnológicos, seus produtos e microorganismos modificado, 
por meio da LPI.    

Entretanto, o Brasil, se preocupou em equilibrar os interesses dos titulares 
desses direitos e o incentivo ao desenvolvimento do setor pertinente, com 
as necessidades e direitos fundamentais da sociedade à alimentação ao 
progresso cientifico, assim como os direitos da categoria dos agricultores 
nacionais, por meio da garantia da sua subsistência e renda.  

Nota-se que no cotejo entre normas constitucionais fundamentais regras 
também devem ser observadas: 

                                           
137 Também em atendimento de dispositivos constitucionais como o de promover o desenvolvimento 
tecnológico no país.  
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Determinadas categorias de bens estão mais estreitamente vinculadas à função social, e 
não podem ser cogitadas dela apartadas. Como os bens de produção e os bens de 
consumo essenciais ao desenvolvimento da sociedade, e manutenção do ser humano, 
sendo esses bens indispensáveis - Como alimentos básicos e medicamentos.138 

 

Enfatizamos, como já exposto, que o disposto no artigo 2º da LPC é o 
limite máximo de proteção que o país decidiu dar para plantas e suas partes. 
O Estado brasileiro pode, ainda, quando não contrariar normas cogentes 
dos tratados internacionais139 a que se vincula, ampliar a limitação desses 
direitos140 em obediência à exegese do interesse público e dos imperativos 
constitucionais, como o da cláusula finalística do artigo 5º XXIX da 
CFRB/88., que condiciona o direito de propriedade das criações industriais 
aos fins sociais, assim como ao desenvolvimento econômico e tecnológico.  

Nesse sentido, corretamente observou o Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, 
em seu voto divergente acerca da real intenção do legislador com relação 
ao escopo e aos limites dos direitos de cultivares no Brasil, quando da 
adoção das normas que integram a LPC: 

Na mesma medida, vislumbra-se a opção de aderir unicamente à Ata de 1978 da UPOV, 
que lastreou a Lei de Proteção aos Cultivares, defluindo-se que o legislador elegeu 
expressamente um tratamento mais benéfico aos pequenos agricultores, ou seja, a mens 
legislatoris é no sentido de proteção ao hipossuficiente, no caso o agricultor.141 

 

Destarte, (a) tanto a letra da lei, (b) quanto à mens legislatoris, frente às 
necessidades e interesses do país, bem como (c) a prevalência cronológica 
dos dispositivos da LPC sobre os da LPI estão em harmonia no sentido de 
que o melhor para o país e, portanto, o que se determina é:   

(1) não conceder qualquer direito para cultivar que não por meio do Certificado 
de Proteção de Cultivar, escolhendo essa a forma exclusiva de proteção de 
plantas e suas partes, excluindo assim a possibilidade de dupla proteção, como 
ordena a ata de UPOV 1978; bem como 

                                           
138 A Propriedade como relação jurídica complexa. São Paulo: Renovar, 2003. 143 

139 Desde que compatíveis com a Constituição.  

140 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo II, Rio de Janeiro: Lumens Juris, 
2013 

141 Voto divergente do Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul, na AC 70049447253. 
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 (2) excluir qualquer possibilidade de que outro direito de natureza semelhante, 
mas que não seja o direito de cultivar tenha incidência, direta ou indireta, em 
plantas e suas partes de forma a se opor e a impedir a livre utilização destas no 
país.  

Continuamos com a percepção do Des. Jorge Luiz Lopes do Canto em seu 
voto:  

 

Nessa seara, utilizado o critério da especialidade, verifica-se que, havendo alteração da 
variedade da espécie capaz de lhe conferir a qualidade de cultivar, evidente a aplicação 
do direito dos melhoristas. Já congregando o critério temporal, outra não é solução, na 
medida em que a Lei dos Cultivares é posterior à Lei de Propriedade Industrial.  

(...) 

Desse modo, ainda que se considere que se tratam de diplomas especiais de mesma 
hierarquia, resolve-se também a aparente antinomia, mediante interpretação conforme 
das regras em questão, aplicando-se ao caso em análise a incidência da hipótese 
adequada ao tema, evitando-se o sentido que esteja em descompasso com a Carta Maior 

Não respeitar ou permitir o desrespeito aos limites exclusivos e excludentes 
do art. 2º da LPC, além de violação à tratado internacional e infração às 
normas e princípios constitucionais e infraconstitucionais,  é também 
completamente incoerente com as escolhas feitas pelo país ao decidir não 
dar patente para plantas e suas partes e de somente permitir a exclusividade 
no uso de uma cultivar por um titular por meio do privilégio concedido por 
meio do CPC.   

 

2.10.1 Do Direito internacional 

A razoabilidade em conferir efetividade a mecanismos e à interpretar a 
vontade do legislador, especialmente no que toca a uma interpretação 
restritiva do direito de patente frente ao de cultivar, foi objeto, inclusive, de 
análise sob o prisma do direito internacional realizada por Carlos Corrêa142.  

Este autor enfatiza que se um país escolhe não permitir a patenteabilidade 
de plantas e suas partes, mas admite o patentemento de genes de plantas ou 
de seus elementos143 esse país está sendo incoerente com suas próprias 
                                           
142 CORREA, Carlos. Patent protection for plants: legal options for developing countries. South Center 
Paper , n. 55. 2014, p. 7. http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2014/11/RP55_Patent-
Protection-for-Plants_EN.pdf 

143 E aqui acrescentamos nossa posição: ou a validade de patente de microrganismos que passarão a integrar 
à variedade vegetal em face desta. 
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escolhas! Pois dessa forma permite que os efeitos dos direitos de patente 
afetem o exercício do direito que se escolheu conceder para o cultivar.   

Ao se permitir a validade de uma patente quando esta estiver em conflito 
com um direito de cultivar, na prática, está se permitindo anular o efeito da 
lei de cultivar e de tornar sem efetividade as escolhas feitas pelo país acerca 
dos limites de proteção adequados aos seus interesses.  

Tal contradição, esclarece Corrêa, viola o princípio efetividade da norma -  
obrigação dos países em conferir eficácia às normas internacionais -, 
preceito incorporado à Convenção de Viena. A não observância a tal 
princípio já foi, inclusive, reconhecida como violação à tratado 
internacional pelo órgão de resolução de controvérsias da OMC: 

The non-patentability of a plant may be irrelevant, in practice, if the patenting of parts 
and components of the plant is allowed. A patent owner will be normally entitled to 
prevent the commercialization and other acts relating to a plant that contains a patented 
material, even if the plant as such is not patentable. This might be the case even where a 
single transgene (or a transformation event) is incorporated into a plant made up of 
thousands of coding genes144.

 
In one case discussed below, for instance, Monsanto, the 

US biotechnology company, attempted to prevent the commercialization in some 
European countries of soya meal produced in Argentina on the argument that it 
contained traces of a transformation event (commercially known as ‘Round Up Ready’) 
patented in those countries.  

While the text of the TRIPS Agreement does not explicitly refer to parts and 
components of a plant as an excludable subject matter, WTO member countries can 
exclude them from patentability consistently with that Agreement.  

Firstly, it would be illogical to authorize the exclusion of plants and, at the same time, 
deny the same treatment to their parts and components in a way that would frustrate the 
exclusion itself. A different interpretation would be at odds with the principle of 
effectiveness (‘effet utile’) recognized under international customary law as a basic 
corollary of the interpretive rules codified by the Vienna Convention on the Law of the 
Treaties.145 

Thus, in the US-Gasoline case the WTO Appellate body held that : 

[O]ne of the corollaries of the “general rule of interpretation” in the Vienna Convention 
is that interpretation must give meaning and effect to all the terms. of the treaty. An 

                                           
144 [ Nota do Original] For instance, the study of the genome of an inbred line of maize called B73, an 
important commercial crop variety, revealed the presence of more than 32,000 protein-coding genes spread 
across maize's 10 chromosomes. See Elie Dolgin, ‘Maize genome mapped. Sequence should help corn 
breeders meet global demands for food and fuel’, Nature, 19 November 2009, available at 
http://www.nature.com/news/2009/091119/full/news.2009.1098.html.   

145[ Nota do Original] Available at 
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf.. 



Patrícia Carvalho da Rocha Porto  
84 

 

PIDCC, Aracaju, Ano V, Volume 10 nº 02, p.019 a 090 Jul/2016 | www.pidcc.com.br 

interpreter is not free to adopt a reading that would result in reducing whole clauses or 
paragraphs of a treaty to redundancy or inutility. 

An interpretation that allows for the non-patentability of plants and their parts and 
components is the only one that guarantees a practical effect of the permitted 
exclusion.146  Grifos nosso. 

III. Das respostas às questões 
Passamos agora a responder às questões que nortearam o presente estudo, com o 
objetivo de que, por meio delas, se chegue a uma conclusão acerca do assunto 
em análise. 
 
1. À Luz da Convenção da UPOV 1978 e da Lei 9456 de 1997 a dupla proteção 
de uma mesma cultivar por direito de cultivar e por direito de patente e é 
admitida no país?  
 
2. Pelo disposto na Lei 9456/97, em especial no seu art. 2º, existe possibilidade 
no Brasil de que um direito de patente obste direta ou indiretamente a livre 
utilização de plantas e suas partes? 
 

Com relação às perguntas 1 e 2 cumpre-nos responder ao que segue: 

À Luz da Convenção da UPOV 1978 e da Lei 9456 de 1997 a dupla 
proteção de uma cultivar por direito de cultivar e por direito de patente não 
é admitida no país. 

Pelo disposto na Lei 9456/97, em especial no seu art. 2º, não existe 
possibilidade no Brasil de que um direito de patente obste direta ou 
indiretamente a livre utilização de plantas e suas partes. 

Expusemos nas seções acima razões categóricas para que se reste claro  que 
no país, por força da vigência, da  prevalência e da constitucionalidade da 
Convenção da UPOV 1978 e da LPC, especialmente nos seus 2º e 10º, é 
proibido:  

(i)  a proteção de cultivares147 por direitos de patentes, seja por via direta ou seja 
indiretamente;  
 

                                           
146 [ Nota do Original] US-Gasoline, WT/DS2/AB/R , p. 23, DSR 1996:I, p. 3 at 21. In Canada – Dairy, the 
Appellate Body also stated that ‘… the task of the treaty interpreter is to ascertain and give effect to a legally 
operative meaning for the terms of the treaty. The applicable fundamental principle of effet utile is that a 
treaty interpreter is not free to adopt a meaning that would reduce parts of a treaty to redundancy or inutility’, 
WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, WT/DS103/AB/R/Corr.1, WT/DS113/AB/R/Corr.1, para. 133. 
The European Court of Justice, similarly, ‘refers to the so-called effet utile, which means that amongst several 
possible interpretations the one will prevail which best guarantees the practical effect of existing community 
law’ (http://www.zar.kit.edu/DATA/projektseiten/ECJ-ALAI/DATA/script/II1.htm)   

147 Lembrando que por exclusão de proteção prevista da própria LPI, art. 18, III, é proibido o 
patenteamento de plantas e suas partes. 
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(ii) a  dupla proteção de uma mesma cultivar por privilégio de patente148 e por 
privilégio de cultivar; bem como 
 
(iii)  impedir, por meio de oposição de direitos de patentes ou de outros direitos 
de propriedade intelectual149,que não os direitos previstos na Lei 9456/97, o 
livre uso de plantas ou suas partes, de forma a mitigar ou anular a eficácia das 
exceções aos direitos exclusivos dos titulares, previstas na LPC, em especial nos 
seus artigos 2º e 10º 
 
uma vez que: 
 
(a) a LPC e, em especial, os seus artigos 2º e 10º foram criados em adequação às 
regras mandatórias da UPOV 1978, incluindo a inserta no seu art. 2.1, e ao 
disposto em TRIPS150, estando às disposições dos mencionados artigos da LPC 
completamente em harmonia com os diplomas internacionais citados. Cabendo 
ainda mencionar que a limitação imposta pelo artigo 2.1 da UPOV 1978 
igualmente encontra-se em consonância com as disposições de TRIPS em 
matéria de proteção de plantas e suas partes.    
 
(b) a UPOV 1978 passou pelo crivo do controle da Constituição Federal de 
1988, estando seus dispositivos em harmonia com esta Carta. A Convenção foi 
incorporada em sua quase totalidade à LPC, incluindo artigo 2.1, e foi 
internalizada em sua totalidade por meio da promulgação do Decreto 3109/99, 
passando essa norma a ser incorporada ao nosso ordenamento jurídico. Cabe-se 
mencionar ainda que a Convenção vai ao encontro das obrigações dispostas por 
meio dos artigos 5º XXIX, 5º, XXIII, 6º caput, 43, par. 3º, art. 170  e 187 da 
CFRB/88; 
 
(c)a LPC e, em especial, os seus artigos 2º e 10º foram elaborados de 
acordo e ao atendimento a princípios e a dispositivos constitucionais já 
mencionados no item b acima, estando em completa harmonia com a 
Constituição Federal. 
 
(d)A LPC e suas disposições têm precedência no tempo e no direito frente às 
disposições da LPI, como detalharemos na resposta 3. 
 
(e) A mens legislatoris quando da criação do regulamento nacional para a 
proteção de cultivares foi no sentido de equilibrar os direitos de propriedade 
intelectual dos titulares e os interesses e direitos da sociedade e dos agricultores. 
Aplicação da Lei de forma a desequilibrar esse modelo, vai contra a o sentido 

                                           
148 ou por qualquer outro direito de propriedade industrial ou de finalidade semelhante, que não o concedido 
por meio do Certificado de Proteção de Cultivar. 

149  ou de finalidade semelhante. 

150 afastando-se a LPC destes diplomas internacionais quando assim por eles permitidos 
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que se quis dar ao direito e contra o espírito dessa lei. Viola ainda o princípio 
constitucional dos equilíbrios das proteções, bem como os direitos insculpidos 
nos artigos mencionados no item b acima. 
 
3. Uma decisão judicial que reconhece a dupla proteção de uma mesma cultivar 
por direitos de patente e por direitos de cultivares, bem como permite a 
oponibilidade do direito de patentes para obstar o livre uso das plantas e suas 
partes contraria as regras de solução de antinomia entre as normas? 

 

 

Sim. A LPC e a LPI são normas infraconstitucionais, estando, portanto, em 
paridade hierárquica. Entretanto, a LPC entrou em vigência em 1997, 
posteriormente à LPI, que entrou em 1996. Conforme o critério 
cronológico de antinomia normativa, a LPC tem prevalência e validade 
gente a LPI. Dessa forma, as disposições da LPI que entrem em colidência 
com os dispositivos da LPC devem ser revogadas, no limite de tais 
colidências. 

Frente à prevalência da LPC sobre a LPI, em nenhuma hipótese: (i) a dupla 
proteção de cultivares por  direitos conferidos pela LPI serão válidos e (ii) 
nem esses direitos poderão ser oponíveis quando colidirem com os direitos 
e as limitações a estes garantidos à LPC 

 Dessa forma, por exemplo, no país: os direitos garantidos pelos artigos 
18, III e 42 da LPI - para invenções de produto151, de processo não 
essencialmente biológico152, bem como de produto obtido por meio de 
processo patenteado 153- não serão válidos se forem alegados para 
impedir a livre utilização de plantas e suas partes, incluindo cultivares 
e seus produtos. Mesmo nos casos em que objetos de patentes estejam 
inseridos ou façam parte de cultivar e dos produtos deles advindos. 

Expomos abaixo o trecho do voto divergente com a percepção do 
problema: 

“Nessa seara, utilizado o critério da especialidade, verifica-se que, havendo alteração da 
variedade da espécie capaz de lhe conferir a qualidade de cultivar, evidente a aplicação 
do direito dos melhoristas. Já congregando o critério temporal, outra não é solução, na 
medida em que a Lei dos Cultivares é posterior à Lei de Propriedade Industrial. 

(...)  

                                           
151 Como microorganismo transgênico. 

152 Como um processo de criação de um gene de planta geneticamente modificado 

153 Como o gene obtido diretamente do processo patenteado. 
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Desse modo, ainda que se considere que tratam-se de diplomas especiais de mesma 
hierarquia, resolve-se também a aparente antinomia, mediante interpretação conforme 
das regras em questão, aplicando-se ao caso em análise a incidência da hipótese 
adequada ao tema, evitando-se o sentido que esteja em descompasso com a Carta 
Maior” 

 
4. Uma decisão judicial no sentido indicado na questão 3 contraria disposições 
constitucionais, bem como a mens legislatoris quando da elaboração da Lei 
9456/97? 
 

Como demonstramos ao longo desse estudo, principalmente nas seções 
2.2.2 e 2.5,  o modelo legal de proteção de cultivares no país - incluindo a 
elaboração de Lei 9456/97, assim como a adesão do Brasil à UPOV 1978 -  
foi amplamente discutido e avaliado. De forma que a versão final adotada 
foi a considerada mais adequada para Brasil, tendo em vista os interesses e 
necessidades sociais e econômicos e tecnológico do país.  

Dessa forma, o Brasil escolheu incentivar o setor agroindustrial e 
biotecnológico154, passando a reconhecer direitos de cultivar para 
tecnologias vegetais, regulados pela LPC, e direitos de patentes para 
processos biotecnológicos, seus produtos e microorganismos modificado, 
por meio da LPI.    

Entretanto, é mandatório observar que o Brasil se preocupou em equilibrar 
os interesses dos titulares desses direitos e o incentivo ao desenvolvimento 
do setor pertinente, com as necessidades e direitos fundamentais da 
sociedade à alimentação, ao progresso cientifico, assim como os direitos da 
categoria dos agricultores nacionais, por meio da garantia da sua 
subsistência e renda.  

Verifica-se que o país escolheu, ostensiva e categoricamente, impor limites 
aos direitos exclusivos dos titulares de propriedade de intelectual, de 
maneira que as exceções a estes direitos garantissem a manutenção do 
equilíbrio entre esses direitos, muitos de natureza constitucional, como já 
indicado.  Esse modelo foi cuidadosamente pensado para promover a 
equação ideal entre exclusão e acesso. Por essa razão, necessário interpretar 
o arcabouço normativo que regula os direitos de propriedade de cultivares 

                                           
154 Também em atendimento de dispositivos constitucionais como o de promover o desenvolvimento 
tecnológico no país.  
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ou os que incidam sobre o livre uso de plantas ou suas de acordo com esse 
contexto e modelo constitucional de proteção.  

Por todo o exposto, uma interpretação que direta ou indiretamente 
prejudique esse equilíbrio entre direitos de propriedade intelectual e outros 
direitos e garantias, muitos de cunho constitucional e fundamental155 é uma 
interpretação contraria princípios e dispositivos constitucionais. Ademais, 
interpretação que não leva em conta os fins sociais desse arcabouço 
normativo e que ignora as necessidades e exigências do bem comum e do 
interesse e finalidade da norma, é uma interpretação que não observa a 
mens legislatoris quando a criação de tais direitos.  

Novamente, expomos a sensibilidade do voto divergente quanto ao tema: 

“Na mesma medida, vislumbra-se a opção de aderir unicamente à Ata de 1978 da 
UPOV, que lastreou a Lei de Proteção aos Cultivares, defluindo-se que o legislador 
elegeu expressamente um tratamento mais benéfico aos pequenos agricultores, ou seja, 
a mens legislatoris é no sentido de proteção ao hipossuficiente, no caso o agricultor.” 

 
 
5. O Brasil viola tratado internacional regularmente internalizado e recepcionado 
pela Constituição Federal de 1988 ao proferir uma decisão judicial no sentido 
indicado na questão 3 acima? 

 

Sim.  Como já exposto o reconhecimento e permissão de dupla proteção de cultivares 
contraria disposição expressa do artigo 2.1 da ata da UPOV 1978. Uma vez 
que o Brasil aderiu por sua livre escolha a essa ata, sendo esta 
integralmente recepcionada pela CFRB/88 e incorporada em sua quase 
totalidade, incluindo o artigo 2.1, à LPC, norma que prevalece no tempo e 
no direito sobre a LPI, o país não tem razão legítima e de boa fé para não 
dar efetividade a essa norma. A decisão de ignorar a obrigatoriedade do 
Brasil, como membro da UPOV 1978, de observar o disposto no artigo 2.1 
dessa Convenção, faz com que o país viole a UPOV de 1978, mitigue o 
princípio da efetividade do Tratado internacional (effet utile) e descumpra o 
pacta Sunt servanda, normatizado pelo artigo 26 da Convenção de Viena. 

 
                                           
155 E aqui relembramos as palavras de Loureiro: Determinadas categorias de bens estão mais estreitamente 
vinculadas à função social, e não podem ser cogitadas dela apartadas. Como os bens de produção e os bens 
de consumo essenciais ao desenvolvimento da sociedade, e manutenção do ser humano, sendo esses bens 
indispensáveis - Como alimentos básicos e medicamentos. LOUREIRO, Francisco Eduardo. A Propriedade 
como relação jurídica complexa. São Paulo: Renovar, 2003. 143. 
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Conclusão 

Após o presente estudo e após as respostas das questões acima foi-nos 
possível verificar que ao lado do direito de propriedade sobre o cultivar 
coexistem outros direitos constitucionais que devem ser levados em 
consideração para o equilíbrio do modelo constitucional dessa proteção.  

Por essa razão, o alcance da proteção deste bem deve ser limitado pela 
observância do que dispõe a cláusula finalística do artigo 5º, XXIX, da 
CFRB/88, ou seja, pelo interesse social e de forma a promover o 
desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Ademais, essa proteção 
já funcionalizada, deve ainda ser compatibilizada de forma a equilibrar o 
direito constitucional à propriedade intelectual sobre o cultivar com os 
demais direitos constitucionais que garantem os direitos à alimentação, à 
proteção dos pequenos e médios produtores rurais, a função social da 
propriedade, etc.  

Por conta destas constrições constitucionais e em respeito ao cumprimento 
de acordos internacionais regularmente internalizados no país, a lei federal 
que tutela a proteção dos cultivares foi elaborada para excepcionar todos os 
mecanismos de proteção e exclusão que pudessem frustrar o modelo de 
proteção adequada para os cultivares no país.  

Dessa forma, a lei Lei 9456/97, tal qual proteção para corpo fechado 
“cerrou” o espaço de apropriação dos cultivares para qualquer outro tipo de 
proteção que não a conferida pelo Certificado de Proteção de Cultivar. 
Nesse sentido, a lei criou ainda um “escudo” que impede que qualquer 
outro direito de propriedade intelectual, que não o direito de cultivar seja 
utilizado para obstar o livre uso de plantas e suas partes.  

Por conseguinte, e, sem margem para interpretação diversa, a dupla 
proteção de um mesmo cultivar por direito de patente e por direito de 
cultivar não é admitida no país. Do mesmo modo, um direito de patente, 
mesmo que concedido para outro objeto que não um cultivar, ou para um 
processo que protege indiretamente um cultivar, não pode ser utilizado para 
impedir o livre uso de plantas e suas partes.  

Qualquer norma ou decisão judicial em sentido contrário violam acordo 
internacional regularmente internalizado no país, são inconstitucionais e, 
por isso, devem ser revistas.  Outrossim, decisão judicial que não respeita 
as mencionadas proibições legais e é proferida em sentido contrário do 
acima exposado não oberva a mens legislatoris do legislador, quando da 
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criação do arcabouço jurídico para a proteção dos cultivares. Ademais, o 
magistrado que profere tal decisão não atende aos fins sociais que a lei de 
cultivares se destina e, tampouco, à exigências do bem comum, ferindo 
assim, diretriz básica disposta no art 5º da LINDB. 
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GLOCAL: A GEOGRAPHICAL INDICATION AS PROTECTIVE FORM TRADITIONAL 
KNOWLEDGE 
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Adriana Carvalho Pinto Vieira2 

 
Resumo: 

Depois de um grande movimento de massificação de tudo e de todas as pessoas, 
paulatinamente parecem estar se cansando de mais do mesmo, do igual, da segurança 
de ter sempre acesso às mesmas coisas, sem correr o risco de provar algo diferente – 
que poderá desagradá-las, ou não. Vários movimentos, com muitos nomes, tem 
exatamente buscado esse caminho de volta a muitas coisas: às tradições, à cultura, ao 
saber fazer, à vida de antes, aos gostos, à reconexão. O que se percebe nos dias atuais 
é um movimento de busca das origens. No presente artigo, o que se busca contar é um 
pouco de um dos movimentos que objetiva percorrer um dos caminhos que se está 
traçando para voltar. E dentro deste movimento, desenhar as diversas formas e faces 
de se analisar este mesmo movimento, e de se percorrer este caminho. O trabalho se 
desenvolveu sob a forma de estudo de caso, método utilizado para dar suporte à 
análise realizada, o qual se baseou na experiência do resgate efetuado pela Indicação 
de Procedência Vales da Uva Goethe. Como resultados, verifica-se que o grande 
desafio é estar aberto ao novo, absorvendo novas tendências e ajustando-se aos novos 
conceitos e padrões, mesmo quando o que se busca é o resgate do tradicional, mas 
sem perder sua autenticidade, seu caráter de regionalidade, expressão maior da 
evolução e das experiências acumuladas através da história, especialmente no caso 
                                                        
1 Pós-Doutora em Agronegócios pelo CEPAN/UFRGS. Doutora em Direito pela Université Rennes I, 
France em co-tutela com a UFRGS. Mestre em Agronegócios pelo CEPAN/UFRGS. Especialista em 
Direito e Negócios Internacionais pela UFSC. Graduada em Direito pela Universidade Estadual de 
Ponta Grossa. Professora do Departamento de Direito Econômico e do Trabalho, da Faculdade de 
Direito da UFRGS. Professora do Programa de Pós Graduação (mestrado e doutorado) do Centro em 
Estudos e Pesquisas em Agronegócios - CEPAN/UFRGS. Consultora Técnica do Instituto Brasileiro 
do Vinho. Membro da Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS, Expert indicada pelo 
Governo Brasileiro junto à Organização Internacional da Uva e do Vinho - OIV. Associada da 
Associação Internacional de Juristas do Vinho - AIDV. Associada à União Brasileira dos Agraristas 
Universitários - UBAU. Coordenadora do Grupo de Pesquisa e Diretório 
2 Professora Doutora do Programa de Pós-Graduação Desenvolvimento Socioeconômico (PPGDS) da 
Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), modalidade mestrado; titular da disciplina de 
Direito Comercial Comparado do Curso de Administração da UNESC; Coordenadora do Grupo de 
Pesquisa e Diretório Propriedade intelectual, Desenvolvimento e Inovação. Possui Pós-doutorado em 
Política Científica e Tecnológica pelo Instituto Geociências da Unicamp, Doutorado em 
Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia da Unicamp, Mestrado em Direito pela 
Universidade Metodista de Piracicaba e Graduação em Direito pela Universidade Estadual de Ponta 
Grossa. Atua nas seguintes áreas de pesquisas: propriedade intelectual, inovação tecnológica, 
biotecnologia, desenvolvimento econômico e regional agrícola, segurança dos alimentos e direitos dos 
consumidores. 
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analisado que trata do vinho, bebida milenar que traz em seu bojo toda a história da 
humanidade. E a proteção desta cultura, da tradição e do saber fazer, por meio das 
indicações geográficas, pode ser uma interessante estratégica para o Brasil, país com 
potencial para produzir e resgatar produtos com identidade própria e para ocupar 
espaços no mercado interno, assim como no externo, com produtos diferenciados e 
que ao mesmo tempo atendam aos padrões cada vez mais exigentes em termos de 
qualidade e de personalidade. 

 
Palavras-chave: Glocal. Indicação geográfica. Vitivinicultura. Indicação de 
procedência.  Conhecimento tradicional.  Vinho. Vales da uva goethe.  
 

Abstract 

After a great movement of massification of everything and everyone, gradually 
seem to be getting tired of more of the same, the same, the security of always 
having access to the same things, without running the risk to try something 
different - that could displease -Las or not. Various movements, with many 
names, has sought exactly this way back to many things: the traditions, culture, 
know-how, to life before, to taste, to reconnection. What we see nowadays is a 
search movement of origins. In this article, which seeks to tell is a bit of a 
movement that aims to go one way that is plotting to return. Within this 
movement, draw the various shapes and faces to analyze this same movement, 
and to go this route. The work was developed in the form of case study method 
used to support the analysis, which was based on the experience of the 
redemption effected by the Indication of Origin Certificates of Goethe Grape. As a 
result, there is the great challenge is to be open to the new, absorbing new trends 
and adjusting to new concepts and standards, even when what is sought is the 
rescue of the traditional, but without losing its authenticity, its character 
regionality, increased expression of developments and experiences accumulated 
through history, especially in the analyzed case deals with wine, ancient drink 
that brings with it the whole history of humanity. And the protection of this 
culture, tradition and know-how by means of geographical indications, can be a 
strategic interest to Brazil, a country with the potential to produce and rescue 
products with its own identity and to occupy spaces in the domestic market as 
well as in external, with different products and at the same time meet the 
increasingly demanding standards in terms of quality and personality. 

 

Keywords: Glocal. Geographical indication. Viticulture. Indication of origin. 
Traditional knowledge. Wine. Coupons goethe grape. 
 
1 - Introdução 

Perpetuar sua existência, deixar um legado, permanecer sobre a terra mesmo 
após tê-la deixado: este tem sido o desejo a maioria dos homens ao longo da historia. 
Muitos buscaram realizar prodígios para realizar o intento, outros deixaram inventos 
para a humanidade, mas a grande maioria, menos individualista talvez, veio 
construindo, ao longo das gerações e gerações, as suas culturas e tradições, os seus 
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conhecimentos e saberes-fazer, que se transmitiam primeiramente por via oral, depois 
por via escrita, dos mais velhos aos mais novos, de pai para filho, em que a atualidade 
mudou esta lógica? 

Muitos filhos não querem mais ouvir os pais, ou sequer os conheceram. 
Muitos não querem perpetuar nada. Os mais velhos estão nos asilos, os maios novos 
nas escolas. A própria tradição de se repassar a tradição, o saber fazer, vem se 
perdendo.  

As peculiaridades, diferenças e riquezas de cada região vem abrindo lugar a 
produtos mais padronizados, uniformizados, higienizados. 

Mesmo as lembrancinhas dos lugares exóticos que visitamos, todas elas 
ultimamente são feitas na China. 

O que ainda é diferente? O que ainda pode ser preservado? 
Depois de um grande movimento de massificação de tudo e de todos, as 

pessoas, paulatinamente parecem estar se cansando do mais do mesmo, do igual, da 
segurança de ter sempre acesso às mesmas coisas, sem correr o risco de provar algo 
diferente – que poderá desagradá-las, ou não.  

Um certo espírito de enfado invade muitos, e estes voltam a buscar o que é 
diferente, o que não é mais normal. E esse retorno faz com que jovens de algumas 
escolas visitem velhos em alguns asilos e perguntem: o que existia antes? Como eram 
o mundo sem. O mundo sem tudo igual era diferente, era novo a cada dia, e bonito. 
Até olhávamos para as flores e as cheirávamos... e percebíamos que haviam flores 
diferentes em cada lugar... Por que sempre devem existir rosas?  

Neste encontro de extremos, o global, que era o ápice, para a ser superado pelo 
local. O local pode ser tão ou mais importante que o global. Como descobrir, ou 
redescobrir, o que há naquilo que havia? Como redesenhar o caminho de volta? Há 
como voltar? 

Vários movimentos, com muitos nomes, tem exatamente buscado esse 
caminho de volta, de volta a muitas coisas: às tradições, à cultura, ao saber fazer, à 
vida de antes, os gostos, à reconexão. O que se percebe nos dias atuais é um 
movimento de busca das origens. 

Alguns o fazem pelo simples movimento e voltar a buscar, outros, mas 
conectados com o global do que com o local, já o fazem com o objetivo de vender 
esta reconexão. Outros ainda, buscam saber como proteger este caminho, como 
garantir a exclusividade deste retorno. Outros por fim, apenas querem saber o que irão 
lucrar com isso. 

O termo “glocal”, utilizado no título, busca apresentar esta noção que supera 
tanto o passado do isolamento quanto da massificação, trata-se de um momento novo 
que se caracteriza tanto pela valorização do global quando pela valorização do local.3 
                                                        
3 Como o próprio nome sugere, "glocal" é uma justaposição de uma esfera global a uma esfera local: a 
partir de um meio de comunicação operando em tempo real (prioritariamente o tempo real do 
ciberespaço ou o tempo real "live" da televisão) cria-se um ambiente glocalizado, no qual o sujeito se 
vê imerso em um contexto simultaneamente local (o espaço físico do acesso, mas também o seu meio 
cultural) e global (o espaço mediático da tela e da rede, convertido em experiência subordinativa da 
realidade). Sem o fenômeno da glocalização, suporte comunicacional das trocas em escala global, a 
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No presente artigo, o que se busca contar é um pouco de um dos movimentos 
que objetiva percorrer um dos caminhos que se está traçando para voltar. E dentro 
deste movimento, desenhar as diversas formas e faces de se analisar este mesmo 
movimento, e de se percorrer este caminho. 

Neste aspecto, questiona-se: qual o objetivo de uma Indicação Geográfica? 
Além da proteção ao consumidor, dois objetivos são buscados pelo produtor. O 
primeiro, mais imediato, seria um acréscimo no preço do bem a ser comercializado, 
tendo em vista a agregação de valor relacionada ao reconhecimento de sua origem 
geográfica. Mas o objetivo mediato, o mais relevante, é a concretização do 
reconhecimento de um lugar como originário de um determinado produto, que se 
encontra impregnado da história daquela região e do povo que a habita, da sua 
cultura, reputação e constância. Esse reconhecimento não garante apenas o mercado 
para o produto, mas a permanência daquelas pessoas no lugar, cultivando hábitos 
passados de pai para filho, e garantindo o desenvolvimento sustentável daquelas 
comunidades, que, muitas vezes, poderiam vir a se esvaziar com a ida dos filhos para 
a cidade e a perda completa da memória cultivada ao longo de gerações. 

 

2 – O porquê das indicações geográficas no Brasil 
O Brasil é um país que apresenta muitas peculiaridades regionais, tais como 

tradições, culturas e costumes que o tornam único e, ao mesmo tempo, múltiplo. 
Porém, muito há que ser feito para que todas as facetas dessa pluralidade se tornem 
não apenas conhecidas, mas valorizadas e preservadas, especialmente por aqueles que 
residem em cada uma dessas regiões (BRUCH, AREAS, 2011).  

Um exemplo dessa diversidade é o vinho, que se destaca, sobremaneira, no 
Sul do Brasil, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Imigrantes de diversas 
procedências trouxeram a cultura da produção do vinho e adaptaram-na às 
características de cada uma das regiões nas quais se estabeleceram.  

Determinadas regiões destes estados apresentado características diferenciadas 
relacionadas a sua altitude, declinação, humidade atmosfera, incidência solar, 
formação do solo, dentre outras peculiaridades, em um conjunto edafoclimático que 
influi especialmente no cultivo da videira e no amadurecimento da uva, resultando em 
vinhos com características próprias. 

Contudo, não basta a uma região produzir vinhos diferenciados e ter se 
tornado conhecida por essa produção. Faz-se necessário reconhecer esses atributos, 
garantindo a longevidade da cultura e o desenvolvimento local (BRUCH, AREAS, 
2011). 

Uma das formas de se garantir esse reconhecimento pode ser por meio da 
proteção jurídica dos signos distintivos que diferenciem essa de outras regiões 
produtoras. 

A forma mais conhecida e difundida é a proteção por meio do registro de uma 
marca de produto, a qual busca identificar, por exemplo, o vinho e o seu produtor. 
Essencial para a diferenciação de um produto no mercado, ela, contudo, não se mostra 

                                                                                                                                                               
derrubada das fronteiras para a circulação de produtos, serviços, formas políticas e idéias estaria 
prejudicada ou impossibilitada. (CAZELOTO, 2005) Vide ainda Trivinho, 2001. 
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adequada quando o objetivo é diferenciar a origem geográfica de um conjunto de 
produtos em relação a produtos de outras regiões. 

Assim, por se tratar de uma coletividade, ou seja, da identificação de um 
determinado número de produtores localizados na mesma região e possuindo 
costumes, história, cultura e características em comum, outras possibilidades 
poderiam ser apresentadas. A primeira seria o registro de uma marca coletiva, a qual, 
mediante uma designação única, englobasse todos os produtores. A segunda seria a 
proteção mediante o instituto da Indicação Geográfica (IG), que busca mais 
precisamente destacar no produto a sua origem geográfica e as características 
advindas dessa relação. 

Todavia, como optar por uma ou outra? A diferença parece sutil, mas há 
características marcantes que devem ser ressaltadas. 

Uma marca coletiva, após ter seu registro concedido, garante a titularidade 
desta à entidade coletiva que a requereu, ou seja, no caso de uma associação, a todos 
aqueles que se encontram associados. Ressalte-se que uma marca coletiva deve 
possuir um regulamento de uso, que deve ser seguido por aqueles que pretendem 
utilizá-la em seus produtos. Além disso, uma marca coletiva pode identificar não só 
uma origem geográfica, mas uma qualidade em comum, como a produção artesanal 
de um doce, independentemente de onde venham seus ingredientes, o saber fazer de 
um determinado produto, que una comunidades tradicionais além da barreira 
territorial (BARBOSA, 2013). 

Já o registro de uma indicação geográfica, embora requerido por uma entidade 
coletiva, confere o direito de uso a todos aqueles que se encontram na região 
delimitada, desde que estes sigam o regulamento de uso e tenham o seu produto 
aprovado para utilização da IG. Nesse caso, o fator preponderante é a origem 
geográfica, embora fatores naturais – clima, solo, relevo – e humanos – saber fazer – 
possam ser acrescidos a essa origem (BRUCH et al, 2013) 

Entretanto, embora semelhantes em seus propósitos e forma de proteção, há 
algo de peculiar que distingue uma IG de qualquer outro signo distintivo: a história 
daquela região, a cultura daquele povo, a origem daquele produto, a tradição da sua 
elaboração. Por isso ela pertence e é inerente àquela coletividade, pois é esta mesma 
coletividade que construiu, ao longo de décadas, séculos, o conjunto dos caracteres 
que transformam aquele produto em algo único. 

O surgimento das IG caminha juntamente com a história da humanidade, que, 
por muito tempo, quando se referia a um produto, relacionava-o ao seu local de 
origem. Já na Bíblia se encontram indicações de uma origem, como os vinhos de En-
Gedi (Cânticos, I, 14) e o cedro do Líbano (Cânticos, III, 9, e Reis, V, 6).  

No mundo jurídico, porém, a história da proteção das IGs é bem mais recente, 
nascida das crises e dificuldades enfrentadas pela vitivinicultura nos diversos países 
europeus. A primeira IG a ser legalmente reconhecida e delimitada é a Região do 
Douro, em Portugal, o que se dá em 10 de setembro de 1756, com a criação, pelo 
futuro Marquês de Pombal, da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto 
Douro. Com esta, buscava-se assegurar a qualidade do produto, evitar fraudes, 
equilibrar a produção e ajustá-la ao mercado, visando assegurar um melhor preço ao 
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vinho. Nesse período, procede-se à primeira demarcação de uma área geográfica, a 
qual é feita com 335 marcos de pedra (MOREIRA, 1998). 

O primeiro tratado internacional a abordar as Indicações Geográficas foi o 
Acordo de Madri de 1891, relativo à repressão das Indicações de Procedência falsas 
ou falaciosas das mercadorias, do qual o Brasil é signatário, desde 1911. De outra 
parte, a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP), de 
1883, traz, em uma de suas revisões posteriores, a mesma repressão às falsas IG 
(BRUCH, 2011). 

No Brasil, a repressão às falsas Indicações de Procedência aparece pela 
primeira vez por meio do Decreto 3.346, de 1887. Outras leis brasileiras trataram 
desta repressão, como é o caso da Lei 1.236/1904, o Decreto-Lei número 7.903/1945 
e, finalmente, a Lei 9.279/1996. (BRUCH e COPETTI, 2009) 

Assim,  embora já houvesse a Convenção União de Paris para a Proteção da 
Propriedade Industrial (CUP), o Acordo de Madri para a repressão às falsas 
indicações de procedência de 1891 e inclusive o Acordo de Lisboa para a proteção 
das denominações de origem e seu registro internacional de 1958, é apenas com o 
acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao 
comércio (TRIPS ou ADPIC), de 1994, que alguns padrões mínimos de proteção para 
os signos distintivos são universalizados, ou seja, estendidos para todos os países que 
fazem parte da Organização Mundial do Comércio (OMC), a qual abrange 
significativo número dos países: 159 (WTO, 2013).  

Esta nova configuração, com padrões mínimos a serem respeitados, tornou 
clara a compreensão da indicação geográfica como um signo distintivo de origem. Há 
países que a enquadram como uma marca coletiva ou como uma marca de 
certificação. Outros que englobam sua proteção na repressão à concorrência desleal. E 
poucos que efetivamente possuem um sistema específico para sua proteção. 
Certamente todos os países se enquadram e atendem ao escopo criado pelo TRIPS, 
mas nem todos a vêm efetivamente como um signo distintivo de origem de forma 
positiva, ou seja, como um bem a ser reconhecido ou protegido como bem intangível 
em face de um titular (BRUCH, 2011). 

No TRIPS, a seção 3 da Parte II foi reservada à proteção das indicações 
geográficas. Segundo este “as Indicações Geográficas são 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”. 

Sob direta influência da internalização do TRIPS em 1995, foi promulgado no 
Brasil um conjunto de leis que visavam estabelecer a proteção de praticamente todas 
as áreas da propriedade intelectual, dentre elas a Lei n°. 9.297 de 14 de maio de 1996, 
que se refere à propriedade industrial, nela incluindo-se as patentes de invenção, 
modelos de utilidade, desenho industrial, marcas e indicações geográficas, além da 
repressão à concorrência desleal. 

Na harmonização da legislação interna com o TRIPS, a Lei n° 9.279/1996, em 
seu artigo 176 e seguintes, define que se constitui uma indicação geográfica a 
indicação de procedência e a denominação de origem. O artigo 177 define a 
indicação de procedência (IP) como 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 
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determinado serviço. Já o artigo 187 define a denominação de origem (DO) como 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. 

Verifica-se que o legislador brasileiro, ao regular internamente a definição de 
indicação geográfica constante do acordo internacional, não o fez de forma literal. Por 
um lado, restringiu-o em determinados aspectos, como no caso do uso de um nome 
geográfico, tendo em vista que o TRIPS permite o uso de qualquer nome, desde que 
este lembre uma localização geográfica. Por outro lado, ele expandiu-o, como no caso 
da extensão da proteção de produtos também para os serviços (BRUCH et al, 2013). 

Estas diferenças se devem especificamente por que o legislador brasileiro 
internalizou não exatamente o texto proposto pelo TRIPS, mas sim o Protocolo de 
Harmonização de Normas Sobre Propriedade Intelectual no Mercosul, em Matéria de 
Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem 
(MERCOSUL/CMC/DEC. N° 8/95). 

Passando à análise de como a Lei n° 9.279/1996 que regula as IG no Brasil, 
verifica-se que, tanto para a IP quanto para a DO, determina que, além da proteção do 
nome, a proteção se estenda à representação gráfica ou figurativa que esta utilizar, 
bem como à representação geográfica do local que leve o nome da IG. 

Todavia, ressalta a referida lei, em seu artigo 180, que se um nome geográfico 
houver se tornado de uso comum, designando ele mesmo o produto ou serviço, não 
poderá mais ser reconhecido como uma indicação geográfica. A exemplo disso se tem 
o conhaque, o qual é reconhecido como tipo de produto consistente em um destilado 
alcoólico, sem que o consumidor necessariamente o ligue a sua origem geográfica, 
que é a região de Cognac, na França. 

A lei também permite, em seu artigo 181, que um nome geográfico que não 
constitua uma indicação geográfica possa servir como elemento característico de uma 
marca, desde que desta forma não induza à falsa procedência. Seria a situação, por 
exemplo, da marca Casas Bahia, que, embora contenha o nome de um Estado, não 
induz o consumidor a compreender que todos os produtos por esta vendidos são 
provenientes da Bahia. Mas o artigo 124 da mesma lei, em seu inciso IX deixa claro 
que não poderá ser registrado como marca uma indicação geográfica, nem a sua 
imitação que seja suscetível de causar confusão. No inciso X do mesmo artigo, 
acrescenta-se a impossibilidade de registrar marca que induza à falsa indicação quanto 
à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que 
esta se destina. 

De outra forma, o uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e 
prestadores de serviço estabelecidos no local, conforme estabelece o artigo 182 da 
referida lei. Todavia, quando se tratar de DO, exige-se também o atendimento de 
determinados requisitos de qualidade que são inerentes aos produtos provenientes 
destas regiões. 

Por fim, a lei determina que o INPI deve estabelecer as condições para o 
devido registro das Indicações Geográficas, o que se dá pela Instrução Normativa nº 
25, de agosto de 2013. 
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Para coibir o uso inadequado de uma indicação geográfica ou de uma 
determinada origem, a Lei 9.279/1996, em seus artigos 192 a 194, pune três tipos de 
ações com penas de um a três meses ou multa – o que, diga-se de passagem, é uma 
pena irrisória. As ações punidas são associadas em três blocos: 

a) Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em 
estoque produto que apresente falsa indicação geográfica; 

b) Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz 
ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como "tipo", 
"espécie", "gênero", "sistema", "semelhante", "sucedâneo", "idêntico" ou equivalente, 
não ressalvando a verdadeira procedência do produto; 

c) Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão 
ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência que não a 
verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais. 

Atualmente, o número de indicações geográficas solicitadas e concedidas têm 
crescido exponencialmente, o que já impede que um artigo traga números sem se 
tornar ultrapassado no dia seguinte. Mas, apenas a título de conhecimento, segundo 
dados do INPI, disponibilizados em 15 de outubro de 2013, até esta data havia 45 
indicações geográficas concedidas, sendo destas 37 nacionais e oito estrangeiras. Das 
nacionais 30 eram da espécie indicação de procedência e sete da espécie denominação 
de origem. Dentre as estrangeiras, todas as oito eram denominação de origem (INPI, 
2013). 

 
3 - A região delimitada da Indicação de Procedência do Vales da Goethe – Sul de 
Santa Catarina 

Os primeiros imigrantes italianos chegaram a Urussanga em 1878, vindos de 
Lougarone, Provincia de Beluno, região de Veneza, em função dos problemas 
econômicos e políticos decorrentes do processo de unificação da Itália que então se 
formava. Urussanga significa, em tupi-guarani, "rio de águas frias". Estes colonos 
começaram a exploração das áreas de terras destinadas a eles sob inumeráveis 
dificuldades. Muito trouxeram, envoltos em musgos para melhor conservarem a 
humidade, bacêlos de suas vinhas de Lougarone. Estes bacêlos foram o início de todas 
as culturas de uvas existentes na região. Vencidas as primeiras dificuldades, 
principalmente contra os índios Xokleng que muito hostilizaram os imigrantes, a 
colônia prosperou rapidamente. Em 1885 a cidade foi elevada à sede de Distrito de 
Paz e em outubro de 1900, à categoria de Vila e Município. Todavia, as vinhas 
trazidas de Veneza não tiveram a mesma sorte, e iniciou-se uma busca por uma vitis 
que se adaptassem a esta nova região (CARVALHO, BRUCH, WATANABE, 2012). 

Em 1851, em Salem, Massachusetts, EUA, Edward Staniford Rogers, realiza 
trabalhos de hibridação em viticultura. O objetivo era unir a rusticidade e resistência 
das videiras americanas com o sabor rico e delicado das videiras europeias. Na 
hibridação de Muscat Hamburg (Black Hamburg) e Carter, obteve 45 seedlings que 
passaram a ser conhecidos como os "híbridos do Rogers". Ele numerou cada um 
destes seedlings e o número 1 ele nomeou de "Goethe" em homenagem ao 
proeminente pensador alemão. Assim, nasceu a variedade Goethe que apresenta 
87,5% de genes de variedades de Vitis vinifera e apenas 12,5% de genes de videiras 
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americanas em seu genoma, sendo uma variedade com características olfativa e 
gustativa de moscato (PROGOETHE, 2012). 

Não se adaptando as variedades europeias à região, buscou-se outras 
variedades, americanas e híbridas, para que a cultura da produção do vinho pudesse 
ser mantida na nova pátria destes colonos italianos. A resposta, depois de muitas 
tentativas, foi a variedade Goethe, dentre outras, a qual se adaptou à região, onde os 
solos são ricos em enxofre, elemento decisivo para o desenvolvimento da variedade. 
Apresenta-se hoje esta com uma identidade climática, cultural e histórica com os 
municípios de Urussanga e Pedras Brancas, também denominados de Vales da Uva 
Goethe. Esse território, localizado entre o mar e as montanhas, apresenta um 
diferencial de gradientes térmicos: altas temperaturas no verão e massas de ar frio que 
vêm do Planalto com temperaturas negativas no inverno. A adaptação da variedade na 
região às condições locais e características próprias diferenciam-na das outras 
variedades (PROGOETHE, 2012). 

Entretanto, com a chegada da mineração, muitos dos colonos abandonaram a 
vitinicultura e foram trabalhar nas carvoarias , em razão dos salários atraentes nas 
minas e a promessa de aposentadoria após 15 anos de trabalho. Mas para aqueles que 
permaneceram no campo e preservaram suas raízes e a sua cultura, a uva foi um 
símbolo de resistência.  

Os vinhos brancos de Urussanga fizeram sucesso ao longo do tempo, sendo 
que um dos apreciadores desse vinho foi o presidente brasileiro Getúlio Vargas, que 
em 1945 autorizou a instalação de uma estação de enologia na região. Considerando-
se a cultura e a tradição desta região no cultivo desta uva e de seus vinhos e 
derivados, em 2005 se iniciou um movimento para reconhecer esta região com uma 
indicação de procedência para os vinhos de Goethe.  

Em 2007 é fundada, sob a denominação de Associação de produtores da uva e 
do vinho Goethe, a PROGOETHE, que engloba a região compreendida pelos 
municípios de Urussanga, Pedras Grandes, Morro Da Fumaça, Cocal do Sul, Treze de 
Maio, Orleans, Nova Veneza, Içara, e todos os produtores de uva e vinho desta região. 
Atualmente, são formalmente associados a esta doze produtores de uva e vinho, bem 
como outros onze estabelecimentos diretamente relacionados com o enoturismo e a 
enogastronomia.  

São vinícolas da região, que elaboram vinhos à base de uva Goethe: Vinícola 
Mazon - Fundada na década de 1970 pelos irmãos Genésio e Jayme Mazon, a 
Vinícola tem por objetivo seguir a tradição da linha materna da família, os Debiasi, 
preenchendo uma lacuna no tradicional ramo da vitivinicultura de Urussanga; 
Vitivinícola Urussanga – Proveniente de Longarone, Região do Vêneto, Itália, os 
Damian estabeleceram-se em Urussanga em fins do século XIX; Vinícola 
Quarezemin - Atua desde 2002 na região; Vinícola Felippe – A família e proveniente 
da região da Toscana na Itália, vindo para a região no final do século XIX. A vinícola 
é administrada pela terceira geração de imigrantes e preserva até hoje métodos 
tradicionais ao lado de novas tecnologias. A vinícola possui localização privilegiada, 
na comunidade histórica de Azambuja, sede da colonização italiana no sul de Santa 
Catarina e componente do roteiro: Caminhos da Imigração Italiana; Vinícola Trevisol 
- A tradição em produzir vinhos surgiu há mais de 100 anos na família Trevisol. Com 
parreirais de uva Goethe centenários, a quinta geração continua a fabricar a bebida 
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mais tradicional de Urussanga. Além destas, também cultivam a uva e elaboram 
vinhos artesanais os associados Rodolfo Della Bruna, Denner Quarezemin, Deivson 
Baldin, Raul Savio, Rafael Sorato, Márcio Scremin e Antonio de Lorenzi Cancelier 
(PROGOETHE, 2012). 

Além dessas vinícolas, cerca de 100 produtores rurais, também mantém 
cantinas artesanais, funcionam informalmente nos tradicionais porões das casas dos 
descendentes de italianos,  produzindo a variedade Goethe.  

Segundo levantamento de Stevan Arcari, da Estação Experimental da Epagri 
em Urussanga, estimou informalmente que a produção anual regional supera 1,5 
milhão de garrafas de vinhos de todas as variedades. De terroir da região de 
Urussanga, carro chefe da maioria das cantinas, estimou que a produção não passe de 
150 mil garrafas, todas com o nome de Goethe nos rótulos. 

Atualmente, a região de Urussanga, através de projetos, busca a melhoria de 
qualidade de seus vinhos, aprimorando as pequenas vinícolas, realizando pesquisas 
em torno da variedade de uva Goethe. Principalmente, buscam elaborar a uva Goethe 
com os mesmos cuidados que uma uva branca vinífera deve receber. O resultado das 
vinícolas da região são vinhos muito aromáticos, lembrando notas moscatéis, com 
bom frescor, moderada graduação alcoólica, muito saborosos, para acompanhar 
peixes e frutos do mar. 

Com o objetivo de dar maior visibilidade a seu produto, a ProGoethe, 
juntamente com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - 
SEBRAE e a Universidade de Santa Catarina – UFSC, fizeram o pedido de 
reconhecimento da Indicação de Procedência (IP) dos vinhos dos “Vales da Uva 
Goethe”, no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). Depositado em 18 
de agosto de 2010 sob n. IG201009, na espécie Indicação de Procedência, este foi 
reconhecido conforme consta na Revista de Propriedade Industrial n. 2.145 de 14 de 
fevereiro de 2012, 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 “Champenoise” e pelo método “Charmat”, vinho licoroso. Teve 
como requerente a PROGOETHE, compreendendo a seguinte área delimitada: 
VALES DA UVA GOETHE, 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 no Estado de Santa Catarina, Brasil (INPI, 
2013), de acordo com a Figura 1  demonstrando a região. (CARVALHO, BRUCH, 
WATANABE, 2012) 
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Figura 1: Localização do Vales da Uva Goethe, Santa Catarina, Brasil

 
Fonte: VIEIRA, GARCIA e BRUCH (prelo) 

Essa região está intimamente ligada à cultura e tradição na produção da uva e 
vinho Goethe (savoir faire ou fator humano), apresentando solos e condições 
climáticas distintas (fatores naturais). Com o reconhecimento da indicação de 
procedência, criou um “clima” favorável ao enoturismo em Urussanga. Diante desse 
cenário, o governo de Santa Catarina reconheceu a importância dos “Vales da uva 
Goethe”, em Urussanga, como território único em Santa Catarina, reforçando o 
pedido da Indicação de Procedência iniciado junto ao INPI. 
 

4 - Valorização do local em um mundo globalizado 
Com a mundialização, cada vez mais tem se imposto ao agronegócio brasileiro 

uma revisão completa de suas práticas e conceitos. Não há mais espaço para entender 
a propriedade rural apenas como um modelo fornecedor de matéria prima, isolada. O 
agronegócio passou a ser encarado como um sistema, abrangendo desde a pesquisa, 
os insumos, tecnologias de produção, transporte, processamento, à distribuição, preço 
e consumidor final. O produtor rural precisa reconhece-se dentro dessa complexidade. 

A sociedade brasileira passou por transformações que apontam para a 
integração crescente de sua atividade produtiva e de seu mercado interno ao sistema 
internacional. Tal tendência demanda crescente articulação intra, inter e multi setorial 
na busca por competitividade sistêmica e desenvolvimento sustentável. O 
agronegócio brasileiro vem apresentando resultados significativos na balança 
comercial, a qual depende de forma crescente deste e de sua dinâmica internacional. 
De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, o 
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agronegócio brasileiro provou que é uma atividade próspera, segura e rentável. Tem-
se um clima diversificado, chuvas regulares, energia solar abundante e quase 13% de 
toda a água doce disponível no planeta. O Brasil engloba 388 milhões de hectares de 
terras agricultáveis férteis e de alta produtividade, dos quais 90 milhões ainda não 
foram explorados. Esses fatores fazem do Brasil um lugar de vocação natural para o 
agronegócio (MAPA, 2012). 

A fruticultura é um ramo promissor, que está entre os principais geradores de 
renda, emprego e desenvolvimento rural do agronegócio nacional (BUAINAIN & 
BATALHA 2007). Os índices de produtividade e os resultados comerciais obtidos nas 
últimas safras são fatores que demonstram não apenas a vitalidade como também o 
potencial desse segmento produtivo. Atualmente, existem pelo menos 30 grandes 
polos de produção de frutas espalhados por todo o país. 

Infere-se que o Brasil tem grande potencial para colocar seus produtos no 
mercado nacional e internacional, com qualidade e sanidade, comercializadas de 
maneira adequada, a preços competitivos, principalmente em decorrência das 
exigências dos mercados internacionais. Para ampliar a participação brasileira no 
mercado internacional, é necessário, conduto, adaptar-se às exigências fitossanitárias 
e de segurança dos alimentos vigentes na maior parte dos países importadores de 
frutas, superar os encargos tarifários, conquistar escala de produção e 
comercialização, bem como conquistar a confiança e credibilidade do consumidor 
(BUAINAIN & BATALHA, 2007). A vitivinicultura segue as regras do agronegócio, 
e a estas precisa se adaptar. Como fazer isto sem perder as suas características se 
impõe como uma grande questão. 

Embora tenha se iniciado tímida e com muitos entraves, conforme conta a 
história desta cultura, a vitivinicultura brasileira hoje pertence ao chamado novo 
mundo vitivinícola, juntamente com Chile, Argentina, Estados Unidos, África do Sul, 
Austrália e outros, cuja base de produção está em variedades importadas dos 
tradicionais países produtores de vinhos da região mediterrânea. Todavia, há também 
variedades cuja adaptação e qualidade dos vinhos a que dão origem se destacaram em 
determinadas condições específicas. Nas últimas décadas, a vinicultura brasileira tem 
apresentado um significativo crescimento, principalmente, em decorrência da 
expansão da área cultivada e da melhoria na tecnologia de produção de uvas e 
elaboração de vinhos, em diversas regiões brasileiras.  

A viticultura é atividade tradicional em nove regiões brasileiras. Como zonas 
de viticultura temperada destacam-se as regiões da Fronteira, Serra do Sudeste, Serra 
Gaúcha, Campos de Cima da Serra e regiões Central e Norte do Estado do Rio 
Grande do Sul; as regiões do Vale do Rio do Peixe, Planalto Serrano e Planalto Norte 
e Carbonífera, no Estado de Santa Catarina; a região Sudeste do Estado de São Paulo 
e, a região Sul do Estado de Minas Gerais.  

A região Norte do Paraná é tipicamente subtropical e as regiões Noroeste do 
Estado de São Paulo, Norte do Estado de Minas Gerais e Vale do Sub-Médio São 
Francisco (Pernambuco e Bahia), caracterizam-se como zonas tropicais, com sistemas 
de manejo adaptado às suas condições ambientais específicas. Atualmente, a 
viticultura ocupa uma área de, aproximadamente, 80 mil hectares, com vinhedos 
estabelecidos desde o extremo sul do país, em latitude de 30º 56’ 15’’S, até regiões 
situadas muito próximas ao equador, em latitude de 5º 11’ 15’’S. A produção de uvas 
é da ordem de 1,2 milhões de toneladas/ano. Deste volume, cerca de 45% é destinado 
ao processamento, para a elaboração de vinhos, sucos e outros derivados, e 55% 
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comercializado para consumo in natura. Do total de produtos industrializados, 77% 
são vinhos de mesa e 9% são sucos de uva, ambos elaborados a partir de uvas de 
origem americana. Cerca de 13% são vinhos finos, elaborados com castas de Vitis 
vinífera (IBRAVIN, 2013).  

Grande parte da produção brasileira de uvas e derivados da uva e do vinho é 
destinada ao mercado interno. O principal produto de exportação, em volume, é o 
suco de uva, sendo cerca de 15% do total destinado ao mercado externo; apenas 5% 
da produção de uvas de mesa é destinada à exportação e menos de 1% do total dos 
vinhos produzidos são comercializados fora do país. O Brasil exporta hoje vinhos 
para 22 países, dentre os principais Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra e República 
Tcheca (IBRAVIN, 2013). 

Segundo Guerra et al (2009), as condições climáticas diferenciadas e solos do 
Brasil possibilitam um resultado adicional com um enorme potencial de obtenção de 
produtos com características diferenciadas, aptas a agradarem os diferentes paladares 
dos consumidores.  

Atualmente, o grande desafio da vitivinicultura brasileira é estar aberta ao 
novo, absorvendo novas tendências e ajustando-se aos novos conceitos e padrões de 
vinhos estabelecidos pelo crescente mercado consumidor, sem perder sua 
autenticidade, seu caráter de regionalidade, expressão maior da evolução e das 
experiências acumuladas através da história desta bebida, que permanecem ajustadas 
à geografia, aos valores e à cultura da região produtora. 

Ainda, o cultivo da uva e a produção de vinho podem se tornar atrativos 
turísticos através da organização de roteiros temáticos, a exemplo do que já existe no 
estado do Rio Grande do Sul, especialmente no caso do Vale dos Vinhedos. A 
paisagem vitícola, as vinícolas artesanais, os vinhos típicos e tradicionais, associados 
às características locais decorrentes da colonização italiana, são uma alternativa ao 
turismo massificado de sol e mar (DALCIN, 2008), os quais podem ser associados, 
quando bem planejados, à descobertas de outros saberes que a região guarda, como 
queijos, embutidos, e toda a cultura e a tradição que continuam a ser preservadas 
nestas regiões. 

Neste escopo, pode-se ver a proteção das indicações geográficas como 
estratégica para o Brasil, país com potencial para produzir produtos com identidade 
própria e para ocupar espaços em mercados cada vez mais exigentes em termos de 
produtos de qualidade e de personalidade. Porém, não basta que determinada região 
se torne apenas conhecida pelo produto diferenciado que produz. É preciso ir além. É 
preciso criar um sistema de proteção, que valorize o perfil dos produtos e o vínculo 
entre esses produtos e as condições regionais (CALLIARI  et al, 2007), que incentive 
a indústria e o mercado local, criando empregos e gerando renda. Faz-se necessário a 
valorização da cultura e da tradição, a proteção do meio ambiente através de um 
desenvolvimento sustentável, bem como uma maior atenção ao turismo local. 

Mas afinal, qual é o alcance da proteção jurídica atribuída às Indicações 
Geográficas e quais são os benefícios proporcionados por elas? 

Na visão de muitos autores, a indicação geográfica é um instrumento de 
proteção jurídica internacional do conhecimento tradicional. Atualmente diferentes 
órgãos internacionais discutem a possibilidade de utilização desse instituto de 
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propriedade intelectual como meio de proteção a uma identidade local.  Os principais 
órgãos internacionais envolvidos nas discussões a cerca do tema são: a Organização 
das Nações Unidas (ONU), a Organização Mundial do Comércio (OMC) e a 
Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI). No âmbito nacional, a 
legislação brasileira abarcou grande parte das disposições do TRIPS, que é o principal 
acordo multilateral sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 
Relacionados ao Comércio (FÁVERO, 2012). 

As indicações se tornam importantes para diferentes grupos dentro de um 
mesmo país. Primeiro, para os produtores, pois é conferido um valor adicional aos 
seus produtos. Segundo, para o país em geral, vez que a maioria desses produtos são 
facilmente exportados. Em terceiro lugar, aos consumidores, que podem ter a garantia 
de que os produtos adquiridos são autênticos (COSTA, 2012). Observa-se a formação 
de um ciclo, onde os diferentes setores acabam se interligando e dependendo uns dos 
outros, gerando benefício à coletividade. 

Atualmente há uma pré-compreensão de que a existência de uma indicação 
geográfica reconhecida em um determinado território traz como consequência uma 
indução ao desenvolvimento econômico, no qual se compreende aumento da 
produção local, aumento da demanda, aumento da exportação do produto, aumento do 
valor agregado, geração de emprego, fixação da população da zona rural, aumento da 
renda, aumento de atividades lucrativas indiretas, fomento a outras atividades 
comerciais, fomento à comercialização de outros produtos, impacto econômico 
positivo (LOCATELLI, 2007, p. 35 e p. 274-292). Todavia, estudos adicionais neste 
sentido devem ser realizados. 

 

Considerações Finais 
A união entre a tradição do conhecimento dos imigrantes italianos da região 

de Urussanga e a uva Goethe, permitiu a produção de um vinho diferenciado, com 
identidade própria. Para alcançar maior reconhecimento nacional, os produtores da 
Região de Urussanga se associaram e criaram a ProGoethe. Buscaram o apoio do 
SEBRAE e da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para solicitar a 
primeira Indicação Geográfica (IG) do Estado de Santa Catarina, com intuito de 
agregar valor e promover uma melhoria na geração de renda de seus associados e o 
desenvolvimento local. Os vinhos são reconhecidos como típicos e tradicionais da 
região, decorrentes das suas condições especificas da variedade utilizada, associada 
ao clima e solo, profundamente relacionadas com a cultura e tradição da colonização 
local. 

Se a agricultura deve agregar valor e gerar riqueza, as indicações geográficas 
constituem-se em uma opção concreta para uma nova etapa de desenvolvimento do 
agronegócio brasileiro, por meio de uma nova geração de produtos típicos e 
tradicionais, com qualidade diferenciada. Assim, para os produtores-associados, a 
obtenção da IG pode ampliar mercados, agregar valor aos produtos, gerar mais 
empregos, movimentar a economia local, mas também preservar o saber fazer, 
permitir que os produtores continuem no campo e que haja uma expectativa para seus 
filhos e netos sem que estes precisem ir até a cidade para sobreviver. 
Consequentemente, possibilita-se a promoção de um desenvolvimento sustentado dos 
‘Vales da Uva Goethe”. 
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Para essas pequenas regiões menos desenvolvidas, o reconhecimento de uma 
IG, é uma alternativa de inserção no mercado face a impossibilidade dos pequenos 
produtores competirem com as grandes empresas, principalmente as do 
agrobusisness. Infere-se ainda que é importante a disseminação do conceito de 
indicação geográfica entre os produtores e a sociedade em geral para que se faça uso 
prático deste bem imaterial e que se possa assim melhorar a produção, agregando 
valor e credibilidade a um produto ou serviço.  

De outra forma, este instrumento permite que estes pequenos produtores – em 
geral o são – cheguem aos mercados locais e regionais com um diferencial em relação 
aos produtos globais e massificados. Isso permitiria que estes, ao serem reconhecidos 
como diferentes em face das características que seus produtos agregam, pudessem ser 
incentivados a continuar a sua atividade, seja por meio da demanda constante, seja por 
meio de um valor adicional. 

Assim como outros movimentos vêm buscando o retorno à origem, o 
instrumento da indicação geográfica busca, além de potencializar e possibilitar este 
retorno, institucionalizar seu reconhecimento, tornando-se um caminho a mais na 
busca de uma preservação glocal. 
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AS TENSÕES EXISTENTES ENTRE INTERESSE PRIVADO E INTERESSE 

SOCIAL NA PROTEÇÃO JURÍDICA DAS CULTIVARES 
TENSIONS BETWEEN EXISTING PRIVATE INTEREST AND SOCIAL INTEREST IN LEGAL 

PROTECTION OF CULTIVARS 

 

Salete Oro Boff1 

Diego Marques Gonçalves2 
 

RESUMO: 

O presente trabalho objetiva compreender as exceções à proteção jurídica das cultivares enquanto 

contraponto ao caráter individual da propriedade intelectual. Para tanto, será abordado, num primeiro 

momento, o movimento internacional existente em torno da regulamentação das criações da criatividade 

humana. Num segundo momento, abordar-se-á a função social da propriedade, que permeia toda e 

qualquer forma de propriedade no direito brasileiro, inclusive a propriedade intelectual. Por fim, no 

último capítulo, tratar-se-á das exceções à proteção jurídica das cultivares e da importância delas para os 

pequenos agricultores. Ao cabo do trabalho, foi possível considerar que a inserção de disposições que 

rompam com o caráter puramente individual da proteção das cultivares é de suma importância, na medida 

em que o atendimento à função social da propriedade é mandamento constitucional neste país. Utilizou-se 

dos métodos dedutivo e monográfico e a técnica de pesquisa bibliográfica em fontes secundárias. 

Palavras-chave: Cultivares.  Exceções à lei n.º 9.456/97.  Função social da propriedade 

 

RESUMEN: 

El presente trabajo objetiva comprender las excepciones a la protección jurídica de cultivares en cuanto 

contrapunto al carácter individual de propiedad intelectual. Para tanto, será tratado en un primer 

momento, el movimiento internacional existente en el ámbito reglamentar de las creaciones de la 

creatividad humana. En un segundo momento, se tratará la función social de la propiedad que permea 

toda y cualquier forma de propiedad en el derecho brasileño, incluso la propiedad intelectual. Por fin, en 

el último capítulo,  se tratará  de las excepciones a la protección jurídica de cultivares y de la importancia 

de ellas para los pequeños agricultores. Al cabo del trabajo, fue posible considerar que la inserción de 

disposiciones que rompan con el carácter puramente individual de la protección de cultivares es de suma 

importancia, una vez que la atención a la función social de la propiedad es mandamiento constitucional en 
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este país. Se utilizó los métodos deductivo y monográfico y la técnica de investigación bibliográfica en 

fuentes secundarias. 

Palabras-clave: Cultivares. Excepciones a la ley n. º 9.456/97. Función social de la propriedad 

 

 

CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS: 

A propriedade intelectual tem grande relevância na atualidade, sobretudo pelas 

repercussões econômicas decorrentes do seu reconhecimento. Aliás, uma análise dos 

tratados internacionais pertinentes ao tema demonstra o quão variadas são as criações do 

gênio humano.  

Nesse contexto, o Direito Internacional tem grande importância para a temática, 

na medida em que propõe certas regras que serão tomadas como parâmetro pelos 

legisladores nacionais. Normalmente, a finalidade desses tratados é resguardar as 

prerrogativas individuais do proprietário da tecnologia; entretanto, é indispensável 

demonstrar que, ao lado da faceta individual da propriedade intelectual, existe a 

necessidade de resguardar o caráter social inerente a essa espécie de Direito. E, dessa 

análise se ocupará o presente trabalho, que tem por objetivo compreender as exceções à 

proteção jurídica das cultivares, enquanto contraponto ao caráter individual da 

propriedade intelectual.    

O presente artigo abordará, num primeiro momento, o âmbito regulatório 

internacional no qual o Brasil se insere. A esse respeito, verificar-se-á a existência de 

tratados internacionais regulamentam os aspectos gerais da propriedade intelectual, 

vinculando a legislação interna de cada país. Num segundo momento, abordar-se-á a 

função social da propriedade, que é, sem dúvidas, aspecto importante e que deve ser 

considerado, também, no tocante à propriedade intelectual. Por fim, apresentar-se-ão as 

exceções à proteção jurídica decorrente do direito do melhorista, inserido no direito 

brasileiro a partir da lei federal n.º 9.456.  

Para tanto, utilizou-se dos métodos dedutivo e monográfico e a técnica de 

pesquisa bibliográfica em fontes secundárias. 

 

APORTES SOBRE A PROTEÇÃO JURÍDICA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

NO ÂMBITO INTERNACIONAL 

O Brasil é signatário de diversos tratados concernentes ao tema da proteção da 

propriedade intelectual. O Estado brasileiro insere-se e faz parte de um movimento que 
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procura homogeneizar o tratamento que é dado ao tema. Entre os Tratados, cita-se a 

Convenção União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, a Convenção de 

Berna para proteção de Obras Literárias e Artísticas, o Acordo sobre a Classificação 

Internacional de Patentes e outros tantos instrumentos internacionais. 

Embora exista a necessidade de tratar de forma homogênea a questão, pergunta-

se até que ponto e em que medida tais Acordos criam um processo de submissão do 

Estado brasileiro, na medida em que a maioria da tecnologia de ponta, na atualidade, é 

produzida em países desenvolvidos.  

A inserção do Brasil no cenário econômico internacional fez com que ele se 

tornasse alvo das pressões de grupos organizados estrangeiros, que, por meio de seus 

países sede, exerceram pressão sobre o governo brasileiro, compelindo-o a aderir a 

tratados concernentes ao tema da propriedade intelectual. Com a ratificação por parte do 

governo brasileiro desses instrumentos de Direito Internacional, as grandes empresas 

encontraram, então, solo propício para desenvolver suas atividades, bem como instalar 

aqui filiais de suas empresas. 

Basso (2015: 15) soma-se ao coro dos autores que asseveram que é grande o 

esforço dos países desenvolvidos no sentido de impor padrões para os demais países, 

notadamente os em desenvolvimento, tornando-os fortes candidatos ao cargo de 

dependentes tecnológicos. E para perfectibilizar o processo de dominação e imposição 

de modelos, os detentores do conhecimento científico têm-se organizado em torno de 

órgãos de âmbito internacional, dentro dos quais desenvolvem sua política de 

homogeneização. 

Tudo isso acarretou aos países em desenvolvimento a crescente incapacidade de 

mover-se com autonomia, dentro de uma atribuição que originariamente é sua, a saber, 

legislar sobre propriedade intelectual. A autora citada assevera que a imposição externa 

de formas pré-concebidas gera uma erosão progressiva da liberdade de regulamentar um 

tema que é nacional e/ou local. Nesse aspecto, portanto, vislumbra-se que, mais uma 

vez, o interesse econômico causa abalos significativos naquilo que é mais essencial ao 

Estado moderno, a saber, a independência deliberativa dos Estados.  

Oliverio (2008: 131) também se posiciona a esse respeito. Diz ela que, 

conquanto o cenário atual internacional seja caracterizado por um ambiente de 
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cooperação, a desigualdade entre os personagens desse jogo de interesses acarreta em 

dominação e dependência, na medida em que os países desenvolvidos, detentores da 

tecnologia e do conhecimento inovador, passam a ser fornecedores obrigatórios de 

produtos. Dessa forma, a utilização da propriedade intelectual reproduz, em escala 

particular, a sistemática decorrente da disparidade tecnológica entre as nações do globo.   

Portanto, os grandes grupos econômicos, extremamente organizados e 

preparados para o ambiente de competição internacional, procuram proteger-se com os 

instrumentos que a propriedade intelectual oferece aos seus detentores.  Assafim (2005: 

25) assevera, com acerto, que é inerente à propriedade intelectual a sujeição de um dos 

interessados às vontades do proprietário da tecnologia, ao qual assiste o direto de 

permitir ou não o intercâmbio de informações, e da forma como achar mais 

conveniente. Assim, ínsita à transferência de tecnologia é o pagamento pelo uso e pela 

simples disponibilidade da inovação desejada. Portanto, a difusão daí ocorrente implica, 

necessariamente, numa relação de dependência e sujeição à vontade da parte contrária. 

As diferenças e os problemas entre os países tendem somente a se acentuarem e 

a ficarem cada vez mais expostos num contexto leonino como esse. A relação de 

dependência tecnológica aí gerada, ainda refere Oliverio (2008: 145 - 146), gera 

imediatas conseqüências internas nos países consumidores de tecnologia. A propósito, 

cumpre destacar que essa necessidade comercial surte efeitos sobre a própria 

concretização dos direitos fundamentais, que não encontram solo adequado ao seu 

desenvolvimento num ambiente desse tipo.  

Numa economia como a atual, onde tem predominância a concorrência e a 

disputa comercial, aqueles que possuem tecnologia acabam por dispor, também, de 

vantagens econômicas. Del Nero (2004: 42), por exemplo, relaciona o crescimento das 

empresas ao acesso aos avanços tecnológicos e às inovações, e arremata por dizer que a 

ciência é elemento fundamental para o crescimento produtivo e para a própria 

viabilidade comercial de determinados empreendimentos.  

Hodiernamente, vê-se que o comércio de bens está imerso num cenário no qual 

os produtos mais vendidos ou mais requisitados reproduzem mecanismos ou processos 

desenvolvidos em terras estrangeiras, acarretando, com isso, a necessidade de 

pagamento e transferência de valores por sua utilização. Copetti afirma que muitos dos 

produtos exportados pela indústria brasileira são apenas produzidos nessas terras, sem 

que a tecnologia de origem, que possibilitou a confecção do produto, tenha sido 
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produzida aqui. O seguinte trecho de sua obra é esclarecedor: 
 

Portanto, muitos dos produtos brasileiros exportados não levam marcas 
brasileiras. Logo, tais exportações equivalem a simples embarque de 
mercadoria, não criando o elo do consumidor final a tais marcas brasileiras, o 
que afeta o crescimento econômico de nossas empresas (COPETTI, 2007: 
2004). 

 
A questão da transferência dos direitos patrimoniais decorrentes da propriedade 

intelectual relaciona-se com a própria importância da disseminação das ideias nos dias 

de hoje, que é o produto de maior apreciação e importância para o comércio e para as 

economias atuais. Realmente, a informação consiste num dos elementos básicos para o 

desenvolvimento dos países. A propósito, o modelo produtivo privilegia os bens 

relacionados à difusão do conhecimento e ao seu desenvolvimento, de forma que foi 

superada na atualidade a concepção desenvolvimentista que baseava o progresso na 

acumulação de bens materiais. 

Velloso (1994: 20) expõe muito bem tal circunstância, afirmando que o atual 

modelo de sociedade está altamente relacionado ao conhecimento e à sua transmissão, 

de forma que o desenvolvimento econômico está diretamente relacionado com a 

competência produtiva industrial e à capacidade de renovação tecnológica. 

Conceitualmente, este autor aduz que tais circunstâncias conduzem não a uma 

“sociedade pós-industrial”, mas a uma “sociedade de inovações”.  

Copetti (2007: 203) comunga da mesma opinião, dizendo que na atualidade o 

progresso não é quantificado por fatores materiais, como ocorria em épocas pretéritas. O 

desenvolvimento, nos dias de hoje, tornou-se assunto relacionado a formas mais sutis de 

propriedade – a propriedade intelectual, por exemplo –, bem como à capacidade de 

desenvolver e criar conhecimento, notadamente na área tecnológica. Aliás, cumpre 

referir que a autora realiza a mesma diferenciação conceitual que Velloso, dizendo que a 

sociedade moderna não deve ser chamada de pós-industrial, mas de sociedade da 

informação.  

 O contexto acima descrito demonstra que a produção da tecnologia e a outorga 

da proteção sobre dado invento é circundada por interesses dos mais diversos, na maior 

parte das vezes relacionados aos grandes grupos de investidores, que desejam maior 

lucratividade. Tanto isso é verdade que sempre quando o legislador insere no 

ordenamento algum tipo de exceção à proteção da propriedade intelectual, com vistas a 
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proteger algum interesse coletivo, não tardam a surgir críticas e esforços para extirpá-la. 

 Naturalmente que a proteção jurídica das cultivares não poderia estar infensa às 

pressões acima descritas, porque as espécies vegetais melhoradas despertam grande 

interesse econômico, em face das vantagens qualitativas e quantitativas que acarretam.  

O encaminhamento do projeto que culminou com a aprovação da lei hoje 

vigente decorreu da pressão diplomática, econômica e política sofrida pelo governo 

federal brasileiro, que não poderia ignorá-las, pois pretendia obter maior inserção 

internacional. Ademais, o Brasil, enquanto signatário da UPOV, comprometeu-se a 

aprovar uma legislação pertinente num prazo hábil. (ARAÚJO, 2010: 37 e 71) Portanto, 

a pressa do governo federal brasileiro em aprovar a lei de proteção das cultivares não 

decorreu apenas de interesses exclusivamente nacionais, mas do desejo internacional de 

que o Brasil dispusesse de normas para tratar do assunto. 

Procurando ingressar no mercado brasileiro, grandes empresas multinacionais 

passaram a adquirir instalações e laboratórios no País. A este respeito, merece destaque 

as aquisições realizadas pela Monsanto: “a compra da FT – Sementes em meados do 

ano de 1996 e, ao final do ano seguinte, da Agroceres, a maior empresa do setor no 

Brasil, ambas adquiridas pela Monsanto, gigante multinacional do campo da 

agroquímica e, posteriormente, da biotecnologia.” (ARAÚJO, 2010: 74) 

 Assim, pelo exposto, percebe-se que o Estado brasileiro está sujeito às pressões 

oriundas dos grandes grupos organizados, que pretendem impor seu poder 

‘tecnológico’. O Brasil não dispõe de meios para ilidir tais forças, mas pode, na medida 

do possível, inserir dispositivos que tenham o condão de conferir características mais 

socializantes à legislação brasileira, mitigando, um pouco, a característica individual 

desses direitos, pois, embora existam todas as tensões internacionais acima referidas, é 

imprescindível manter e garantir a função social da propriedade intelectual, que é de 

suam importância para a sociedade. 

 

A FUNÇÃO SOCIAL DO DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL  

 As injunções acima descritas demonstram que a regulamentação da propriedade 

intelectual está impregnada dos interesses e do desejo por lucros dos grupos produtores 

de tecnologia. Logo, quando são postos no mercado, para serem consumidos, os bens 

que trazem algum avanço tecnológico podem ser utilizados de forma a beneficiar 

exclusivamente o interesse privado. Contudo, vê-se que, por uma obrigação legal e, 
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acima de tudo, constitucional, a utilização desses bens deve estar harmonizado com os 

interesses da coletividade. 

Por determinação constitucional, a propriedade intelectual goza de um caráter 

social, de observância obrigatória, que mitiga o viés individual desse direito. Aliás, o 

ordenamento jurídico brasileiro, ao tratar da propriedade (genericamente considerada), 

foi explícito ao instituir um sistema onde coexistem duas ordens de valores: o particular 

e o coletivo. 

A Constituição Federal de 1988 diz que a propriedade é um direito de natureza 

privada, conforme a redação do artigo 5.º, inciso XXII, o que é reafirmado pelo artigo 

170, inciso II, que diz que um dos fundamentos da ordem econômica de nosso Estado é 

a natureza privada da propriedade. Concomitantemente a isso, o inciso XXIII do artigo 

5.º faz um contraponto ao caráter privado da propriedade, ao pontuar que um dos 

condicionantes da propriedade é a sua destinação social. Posteriormente, o art. 170, 

inciso III, da Constituição Federal, assevera que a função social da propriedade também 

é um dos fundamentos da ordem econômica em nosso país (BRASIL, 1988).  

A propriedade é submetida às limitações que decorrem de direitos similares ou 

superiores de terceiros (SILVA, 2003: 1115). Embora ela outorgue a uma pessoa 

prerrogativas exclusivas, estas não são arbitrárias e infinitas. Assim, o proprietário de 

um bem não está jungido de poderes incontrastáveis, pois em determinadas 

circunstâncias suas prerrogativas podem ficar suplantadas por outras que, 

momentaneamente, devem prevalecer. 

Del Nero (2004: 38) destaca a faceta coletiva do direito à propriedade, 

decorrente do inciso XXIII do artigo 5.º. Para ela, a interpretação desse direito deve 

estar em plena consonância com os desníveis e disparidades existentes na sociedade. 

Assim, os direitos sobre bens e objetos não podem ignorar as necessidades de 

determinados grupos ou pessoas.  

O substrato constitucional que rege a propriedade no Brasil é, portanto, guiado, 

também, pela necessidade desta ter uma função social. Entretanto, a existência de 

estipulações comprometidas com a coletividade remonta há antiguidade, quando 

começaram a surgir as primeiras manifestações a se respeito. 



SALETE ORO BOFF, DIEGO MARQUES GONÇALVES  

115 

PIDCC, Aracaju, Ano V, Volume 10 nº 02, p.108 a 127 Jul/2016 | www.pidcc.com.br 

Um dos precedentes históricos da função social da propriedade foi a chamada 

teoria do abuso do direito, que introduziu a discussão atinente aos limites do uso da 

propriedade (PEIXOTO, 2010). Outro antecedente importante de foram as encíclicas 

papais, por meio das quais o líder da igreja católica propunha o uso mais solidário da 

propriedade. A propósito, a encíclica Rerum Novarum, de autoria do papa Leão XIII, 

expressamente dizia que aqueles que tivessem bens em abundância deveriam preocupar-

se com o bem-estar dos demais, pois eram apenas administradores dos bens de Deus. 

Posteriormente, outras manifestações papais fizeram menção ao viés social da 

propriedade, como a Encíclica do Quadragésimo Anno, que impunha o dever ético de 

administrar os bens com vistas à concretização dos interesses coletivos. 

Não é correto dizer que a função social constitua um limite à propriedade, pois 

não se trata de algo externo que impeça a fruição do bem, como ocorre com o direito de 

vizinhança, com o poder de polícia e com o abuso de direito, mas de algo interno, que 

compele o proprietário a utilizá-la de forma respeitosa ao dever de harmonia e 

cooperação sociais. Portanto, é caracterizada por trazer um dever positivo – consistente 

num agir – e não num dever negativo – referente a uma omissão (PEIXOTO, 2010: 30). 

Logo, asseverar que a propriedade deve ter função social não equivale a falar a respeito 

de suas limitações, pois estas são extrínsecas, enquanto aquelas são intrínsecas.   

Já nas primeiras décadas do século XX, a decadência do modelo estritamente 

liberal do Estado levou à adoção de uma postura estatal mais interventora, que redundou 

na instituição de direitos cuja finalidade era diminuir o desnível social. A partir de 

então, ganha fôlego e repercussão posicionamentos comprometidos com os interesses 

coletivos. 

Embora seja perfeitamente possível asseverar que a propriedade sempre 

desempenhou importante missão, inclusive durante o período individualista burguês, o 

certo é que os contornos sociais dela atualmente reivindicados são reclamações mais 

modernas, remetendo a conceitos relacionados à solidariedade. Sarmento, por exemplo, 

destaca que o ser humano, embora detentor de uma individualidade, está inserido numa 

sociedade na qual deve cooperar e dialogar com os demais, perseguindo objetivos 

harmônicos, cooperativos (SARMENTO, 2003: 338). 

O surgimento do Estado social não ocorre em função de concessões realizadas 

pelo grupo social dominante, mas em virtude de reivindicações claras e bem definidas, 

relacionadas à superação do Estado liberal. A Constituição Federal brasileira de 1988 
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filiou-se a essa acepção, tanto que, em seu artigo 1.º, disse que os fundamentos do 

Estado Democrático de Direito em nosso país são a livre iniciativa e o pluralismo 

político. 

Como consequência dessa opção do Constituinte de 1988, a Carta Magna 

brasileira é permeada por estipulações e direitos das mais variadas matizes, mas todos 

eles indo ao encontro da necessidade de oferecer aos cidadãos as condições para a 

fruição de sua cidadania. Infelizmente, a generosidade das estipulações constitucionais 

ainda não foi corretamente compreendida por parcela do Judiciário, que tem 

interpretado várias de suas disposições como normas programáticas, incapazes de 

imediata aplicação.  

A Constituição Federal de 1988 é umbilicalmente comprometida com a 

promoção social, que decorre tanto dos inúmeros preceitos constitucionais como de sua 

própria essência, relacionada ao Estado Social de Direito. Assim, coexistem sobre o 

referido direito duas ordens de valores que, conquanto possam apresentar certo 

antagonismo, acabam por forjar uma concepção de propriedade que visa a promoção do 

desenvolvimento mediante o combate em duas frentes: incentivando o investimento – 

ao garantir a propriedade privada –, e coibindo as omissões negligentes e as ações 

abusivas – ao estatuir a função social da propriedade (ADOLFO, 2009: 83-85).   

Na prática, a harmonização do caráter privado e da função social da propriedade 

é tarefa bastante difícil, pois não existe uma fórmula prévia que mensure até que ponto 

deve ser privilegiada esta ou aquela. O equilíbrio a ser perseguido é tarefa, no mínimo, 

trabalhosa e complexa, pois tanto o interesse individual quanto o coletivo aí existentes 

são dignos da tutela estatal. 

As estipulações feitas a respeito da propriedade (genericamente considerada), 

nos incisos XXII e XXIII, são de suma importância para a compreensão de institutos 

jurídicos relacionados à propriedade intelectual, que, embora seja espécie peculiar de 

propriedade, não está isenta de observar estipulações genéricas como as realizadas 

acima. 

  A garantia à propriedade intelectual tem seu primeiro referencial no artigo 5.º da 

Carta Magna. O inciso XXIX do referido dispositivo legal aduz que é garantido aos 

inventores os direitos decorrentes de suas criações. Não bastasse isso, nossa Magna 
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Carta assevera que a proteção daí decorrente é temporária, ao mesmo tempo em que diz 

que ela deve ocorrer com observância aos interesses da coletividade e do social. Assim, 

de forma idêntica àquela estipulada para a propriedade (genericamente considerada), a 

Constituição Federal também diz que um dos condicionamentos da propriedade 

intelectual é sua utilização com vistas à realização de sua função social. 

Isso nas várias formas de propriedade intelectual. No direito do autor, por 

exemplo, o interesse coletivo está relacionado à necessidade da coletividade ter acesso 

ao conhecimento e à cultura. E, no tocante à proteção jurídica das cultivares, como a lei 

n.º 9.456/97 protege o interesse social? Tal norma não poderia eximir-se de ter, 

também, dispositivos comprometidos com a coletividade.  

Em decorrência disso, é imperioso conhecer as exceções à proteção jurídica das 

cultivares e a forma como elas podem ser inseridas dentro de uma política pública 

governamental. 
 

A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E AS EXCEÇÕES À 

PROTEÇÃO JURÍDICA DAS CULTIVARES 

 As ilações acima tecidas são perfeitamente aplicáveis à proteção jurídica da 

propriedade intelectual, que não poderia eximir-se de obedecer aos ditames 

constitucionais. Aliás, observando o regramento nacional e internacional pertinente à 

proteção jurídica das cultivares, percebe-se que esta faz clara menção a algumas 

hipóteses nas quais os direitos do titular da espécie melhorada não são protegidos, em 

virtude da necessidade dos interesses de grupos menos favorecidos serem protegidos. 

As cultivares são protegidas pela legislação brasileira por meio da lei federal n.º 

9.456, de 22 de abril de 1997, que as definiu como  
 
a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja 
claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima 
de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável 
quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie 
passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação 
especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem 
componente de híbridos (BRASIL, 1997) 
  

Calha referir que a legislação acima referida, ao mesmo tempo em que protege o 

caráter individual dessa espécie de propriedade intelectual, faz especial menção à 

exceções, que estão vinculadas à necessidade de proteger certos grupos e interesses.  

Tais exceções não são decorrentes apenas da vontade do legislador brasileiro, 
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mas são provenientes de expressa orientação do órgão internacional diretamente ligado 

à regulamentação do setor, a saber, a União para a Proteção dasObtenções Vegetais – 

UPOV. Tanto a ata de 1978 quanto a ata de 1991 desta organização internacional 

permitem a existência de exceções à propriedade imaterial, sem que isso ofenda o 

direito do detentor de registro vegetal. Segundo esses instrumentos do direito 

internacional, as hipóteses de não incidência da proteção sui generis são as seguintes: a) 

Exceptions to the Breeder’s Right, b) Farm´s Right, c) o princípio do esgotamento de 

direitos, d) a licença compulsória por abuso de direito e por interesse público (BRUCH, 

2006: 22).  

 Segundo as normativas exaradas pela UPOV, a Exceptions to the Breeder’s 

Right, ou exceção do direito de melhorista, é a permissão que possibilita o uso da 

espécie para fins não comerciais, e para a pesquisa, visando a obtenção de novos 

vegetais, sem a necessidade de permissão de seu titular. 

 A esse respeito, é interessante não deslembrar o destaque feito por Araújo (2010: 

82), segundo o qual atos da UPOV não realizam expressa liberação do uso não 

comercial de sementes ou mudas melhoradas, pois tal permissão estaria implícita na 

redação do ato de 1978 da citada organização intergovernamental, que diz estar 

protegido apenas material reprodutivo utilizado com finalidades comerciais. Logo, 

todos os atos que não tiverem esse fim não seriam protegidos pelo direito do melhorista.   

 Outra possibilidade consiste no chamado de Farm´s Right (direito do agricultor), 

que designa a permissão do uso de sementes, independentemente do pagamento do 

royalties, pelos agricultores, para que estes possam propagar em suas próprias 

propriedades as sementes por eles colhidas. Uma ressalva a ser feita é que esta exceção 

deve ser implementada com o devido cuidado, para que não desrespeite os direitos 

individuais dos obtentores, que é legítimo e deve ser protegido (BRUCH, 2006: 22).  

 A esse respeito: 
 
Cada parte contratante pode, dentro de limites razoáveis e sob reserva da 
salvaguarda dos interesses legítimos do obtentor, restringir o direito de 
obtentor, em relação a qualquer variedade, a fim de permitir que os 
agricultores utilizem para efeitos de reprodução ou de multiplicação, nas suas 
próprias terras, o produto da colheita que obtiverem pela cultivação, nas suas 
próprias terras, da variedade protegida (ARAÚJO, 2010: 82). 
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 Destarte, a UPOV prescreve a possibilidade da legislação de cada país outorgar 

o direito acima descrito aos agricultores, mas diz, também, que cada Estado pode 

instituir particularizações conforme suas necessidades e seu desejo político. No âmbito 

da União Europeia, por exemplo, os agricultores podem guardar para fins de futuro 

plantio sementes de cultivares, sem a necessidade de pagamento de royalties, desde que 

sejam plantas forrageiras, cereais, batatas, plantas oleaginosas e fibrosas descritas no 

referido artigo (BRUCH, 2006: 48). 

Há, outrossim, o princípio do esgotamento de direitos, segundo o qual o 

melhorista não pode interferir no uso do material que tenha sido vendido para o exterior 

com seu consentimento, exceto quando a venda ocorrer para Estado que não tenha um 

sistema de proteção de cultivares. Contudo, caso a exportação ocorra com a finalidade 

do vegetal ser consumido enquanto produto final, o melhorista não pode impedir sua 

alienação (BRUCH, 2006: 22). Por fim, a licença compulsória por abuso de direito e por 

interesse público permitem que o Estado-membro conceda a terceiros o direito de 

cultivar espécie protegida, mediante justa remuneração ao seu titular. 

Assim, vê-se que os atos de 1978 e 1991 da UPOV instituíram várias exceções 

que abrandam o caráter individual do registro de cultivar. Contudo, comparando o 

conteúdo desses instrumentos internacionais com a redação da atual lei n.º 9.456/97, 

entrevê-se que o referido órgão intergovernamental realiza estipulações mais genéricas, 

de forma a deixar para cada Estado-membro alguma parcela de liberdade para 

disciplinar a temática. Tanto isso é verdade que a legislação de nosso país, embora 

inspirada nessas exceções, fez algumas particularizações, sem, contudo, contrariar as 

diretrizes internacionais. 

Logo, a legislação atualmente vigente está em harmonia com os preceitos 

trazidos pela UPOV. Em que pese ter especificado determinadas particularidades, é 

claramente perceptível que a lei n.º 9.456/97 buscou inspiração nas permissões 

internacionais acima elencadas. As chamadas exceções à proteção jurídica das 

cultivares foram elencadas no artigo 10 da lei federal n.º 9.456, que assim refere: 
 
Art. 10. Não fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele 
que: 
I - reserva e planta sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em 
estabelecimento de terceiros cuja posse detenha; 
II - usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu 
plantio, exceto para fins reprodutivos; 
III - utiliza a cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou 
na pesquisa científica; 
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IV - sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes, para doação ou 
troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de 
programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, 
conduzidos por órgãos públicos ou organizações não-governamentais, 
autorizados pelo Poder Público (BRASIL, 1997). 
 

 Por força do inciso I do artigo acima transcrito, é garantida ao agricultor a 

reserva das sementes para uso próprio, desde que tal uso não tenha finalidades 

comerciais. Tal dispositivo tem uma redação ampla, na medida em que, além de não 

especificar a quantidade de sementes que podem ser estocadas e plantadas com base 

nesta permissão, permite que o plantio seja feito em estabelecimento do qual é 

proprietário ou do qual tenha a posse (BRUCH, 2006). 

 O principal conceito que provém dessa permissão é o uso não comercial da 

espécie, de forma que, caso ela fosse utilizada com a finalidade de lucro, a exceção não 

se caracterizaria. Consequentemente, sempre que sua utilização ocorrer com o fito de 

garantir a alimentação da família de agricultores, por exemplo, estes não necessitarão 

pagar royalties. Quando se realiza uma permissão dessa natureza, está a se declarar que 

o Estado brasileiro demonstra preocupação e o desejo de protegera família agricultora, a 

quem deve ser franqueado acesso a alimentos de boa qualidade3. 

 A prática de estocagem de sementes para consumo próprio é ancestral e vem 

garantindo a diversidade genética das espécies vegetais. O costume campesino de 

armazenar sementes para futuro plantio e consumo auxilia na manutenção e aumento da 

diversidade genética das espécies, o que é de suma importância, inclusive para a 

agricultura industrial, que necessita de plantas que tenham suficiente variedade genética.  

 Atualmente, a permissão concernente à estocagem de sementes está sujeita a 

limitações decorrentes da instrução normativa n.º 09/95, do Ministério da Agricultura e 

Abastecimento. De acordo com tal ato administrativo, guardar sementes para safras 

futuras somente pode ocorrer mediante autorização do órgão de fiscalização. Entretanto, 

é imprescindível destacar que a exigência de tal permissão não decorre da lei das 

cultivares, o que a torna claramente ilegal, já que uma instrução normativa não pode 

instituir deveres não previstos em lei (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 
                                                           
3 As sementes têm uma grande importância para os agricultores, pois a elas está agregado um significado 
que transcende a questão puramente produtiva. Em dadas épocas e regiões, costumava-se presentear 
casais recém-casados com sacas de sementes, que, além de servir para sua alimentação, simbolizavam a 
prosperidade desejada à família recém-formada. Nesse sentido: 
www.abiaids.org.br/_img/media/Anais_Rebrip_web.pdf. 
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PECUÁRIA E ABASTECIMENTO). 

Outra permissão legal é aquela que torna possível a utilização da semente para 

fins de pesquisa, independentemente do pagamento de royalties ou da permissão do 

titular da cultivar. Conforme já referido, esta exceção recebe a denominação – no 

idioma inglês – de exceptions to the breeder’s right e sua existência na legislação 

brasileira decorre de direta tolerância dos atos de 1978 e 1991 da UPOV, que permitem 

o melhoramento de variedade vegetal sem que seja necessário pagar ou ter a permissão 

do titular da espécie originária (BRUCH, 2006: 62). 

Segundo Del Nero, o sistema de proteção sui generis permite a 
 
[...] livre utilização da cultivar protegia pelo setor de pesquisa, como fonte de 
variação e fonte de informação científica, pois, no registro de cultivar, deve 
estar detalhadamente descrita, ao passo que, no sistema de patentes, existe a 
constituição do monopólio em favor do titular, sendo a circulação do 
conhecimento restrita (2004: 243-244) 
 

 Um dos pontos que distingue a proteção por meio de registro de cultivar daquela 

efetuada por meio de patente é que a primeira somente protege o material reprodutivo 

da espécie vegetal, não abrangendo, portanto, o restante da planta, como seus frutos, 

folhas e caule. Tal permissão restou consignada no inciso II do artigo 10 da lei n.º 

9.456/97 (BRASIL, 1997), no qual consta a possibilidade dos frutos, das folhas e, 

eventualmente, de algum óleo vegetal extraído da planta ser livremente comercializado, 

sem que isso implique em desrespeito ao direito do melhorista. 

  Ao seu turno, o inciso IV do artigo 10 da lei n.º 9.456/97 diz que os agricultores 

podem trocar entre si sementes melhoradas, sem que por isso tenham que pagar 

royalties, desde que isso ocorra com a finalidade de troca ou doação, mediante a 

orientação governamental ou de uma ONG. Portanto, é permissão que possibilita aos 

pequenos agricultores o acesso a uma semente ou muda de boa qualidade sem que por 

isso tenham a necessidade de pagar royalties.  

Contudo, os interesses financeiros que patrocinam a pesquisa científica em torno 

das cultivares estão descontentes com a existência dessa permissão legal. O desejo 

dessas empresas é de que tal permissivo seja extirpado do ordenamento jurídico 

brasileiro, possibilitando maior lucratividade do setor (MATHIAS, 2010). 

Para fundamentar sua pretensão, as empresas envolvidas na pesquisa têm 

argumentado que a produção de uma semente ou muda assemelha-se a produção de um 

chip, pois demanda muito tempo e grandes recursos financeiros, de forma que é 
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imprescindível que eles sejam devidamente remunerados pelos investimentos efetuados. 

Por conseguinte, a prática usual entre pequenos agricultores de guardar sementes 

consigo, tolerada pela lei de proteção às cultivares, acaba por diminuir a margem de 

lucro das empresas, prejudicando suas atividades comerciais. 

 Em decorrência de sua discordância com a redação da atual lei de proteção das 

cultivares, as empresas produtoras de sementes têm se organizado em torno da temática, 

tentando sensibilizar as autoridades legislativas a modificar a legislação vigente. Tanto 

isso é verdade que no ano de 2007 ocorreu audiência pública no Congresso Nacional, na 

qual se discutiu a necessidade de lei n.º 9.456/97 ser modificada, de forma a suprimir a 

permissão constante no artigo 10, inciso IV. 

 Para as empresas a manutenção do sistema hoje vigente prejudica a cadeia de 

pesquisa e desenvolvimento (P & D), gerando o decréscimo do uso de sementes 

registradas. Disso tudo resulta um menor lucro para as empresas dedicadas ao setor, e a 

imediata diminuição dos investimentos em pesquisa. No âmbito macro, a escassez de 

investimento acarreta na menor importância do Brasil no mercado internacional de 

cultivares, hoje tão competitivo. 

 Às suas reivindicações, as empresas empenhadas no melhoramento vegetal ainda 

somam reclamações no sentido de que é crescente o número de sementes “piratas”. Uma 

das lacunas doutrinárias existentes diz respeito ao inciso IV do artigo 10 da lei de 

proteção das cultivares, que em parte é simplesmente esquecida. Este dispositivo legal 

refere que  

 
Não fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que: 
(...) IV - sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes, para doação ou 
troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de 
programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, 
conduzidos por órgãos públicos ou organizações não-governamentais, 
autorizados pelo Poder Público (BRASIL, 1997). 

 

Embora a literatura pertinente explique a primeira parte desse dispositivo legal, 

principalmente até o ponto que permite a troca ou doação de sementes, ela permanece 

absolutamente silente no que diz respeito aos programas de financiamento 

desenvolvimentos pela administração pública ou por ONGs autorizadas pelo Estado. 

Portanto, a respeito desse último aspecto, existe uma lacuna que necessita ser sanada.  
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 A legislação brasileira é ligeiramente diversa da orientação da UPOV a respeito 

do tema, pois os atos desta organização intergovernamental asseguram o direito dos 

agricultores doarem ou trocarem sementes entre si, enquanto que a legislação brasileira 

expressamente prevê a necessidade dessas transações serem realizadas por intermédio 

da administração pública ou de ONG devidamente autorizada pelo Estado. Assim, os 

Congressistas entenderam ser melhor inserir o ente público como mediador das trocas. 

 A redação do inciso IV do artigo 10 inegavelmente permite que a administração 

pública brasileira realize programas de financiamento envolvendo sementes melhoradas, 

sem a necessidade de pagamento de royalties. Contudo, embora essa abertura seja 

importante e torne possível um sem-número de ações relevantes, vislumbra-se que ela 

permanece praticamente desconhecia pelos diversos setores envolvidos na produção 

primária no país. 

 Portanto, em que pese a legislação permitir expressamente que uma medida 

desse tipo seja realizada, tornando desnecessário o pagamento de royalties sobre 

sementes melhoradas, o governo brasileiro mantém-se inerte, sem utilizar das 

possibilidades trazidas pelo inciso IV do artigo 10 da lei n.º 9.456/97. Perde o governo a 

possibilidade de tornar acessível aos pequenos agricultores sementes de boa qualidade, 

que apresentem diferenciais em face das demais. 

Ora, como é consabido, os pequenos agricultores brasileiros necessitam cultivar 

espécies de boa qualidade, tanto para sua produção, quanto para seu próprio consumo. 

Por outro lado, conforme salienta a doutrina, os principais obtentores de cultivares no 

Brasil são instituições públicas de pesquisa, o que dá a essas espécies um caráter 

público e social ainda maior. Outro exemplo de política similar àquela pretendida pelo 

dispositivo em comento é o programa troca-troca, implementado pela Secretaria da 

Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. 

 Contudo, compulsando a literatura pertinente, vê-se que a discussão atinente à 

abrangência do inciso IV do artigo 10 da lei n.º 9.456/97 já chegou às portas dos 

tribunais brasileiros. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul a temática já foi objeto de 

alguma discussão no agravo de instrumento n.º 70010740264, que tramitou na décima 

oitava câmara cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (RIO GRANDE DO 

SUL, 2005). 

 O referido agravo originou-se do processo cível n.º 10400011257, instaurado na 

comarca de Campo Bom, no qual se questionou a legalidade da cobrança de royalties 

http://www3.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?id_comarca=campo_novo&num_processo=10400011257&code=5937
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pretendida pela empresa Monsanto, em decorrência da utilização de sementes 

melhoradas. Dentre os inúmeros argumentos suscitados pela parte que não pretendia 

pagar pela utilização das sementes, havia, primeiramente, uma verdadeira acusação: a 

Monsanto era apontada como uma empresa dominadora, que abusava de seu poder 

econômico para disseminar e cobrar pelo uso de seus produtos. Em decorrência disso, o 

judiciário deveria analisar com cuidado suas pretensões de obter maior lucro. 

 Não bastasse isso, pleiteou-se a incidência do artigo 10 da lei n.º 9.456/97 à 

causa. Contudo, os agricultores que pretendiam não pagar pelas sementes tiveram seu 

desejo frustrado, já que o magistrado refutou a aplicação de tal dispositivo à demanda, 

em razão dos seguintes argumentos: 
 
Não vejo, ainda, como aplicar o art. 10º da Lei nº 9.456/97, que regulou 
especificamente a propriedade intelectual em relação às cultivares, pois 
mesmo que se entenda que tal diploma legal afaste o direito assegurado na 
Lei de Patentes, o que é bastante discutível, isso só poderia ocorrer se o 
produtor tivesse pago royalties por ocasião da primeira aquisição das 
sementes que utilizou, do que, obviamente, não se cogita, pois público e 
notório que todas as sementes de soja transgênica ingressaram no país 
ilegalmente, não sendo comercializadas pela agravada que, por isso, não 
cobrou royalties (RIO GRANDE DO SUL, 2005).  
 

 Assim, a decisão acima parcialmente transcrita firmou o entendimento de que, 

para isentar-se de pagar royalties pela utilização de sementes estocadas de uma colheita 

para outra, é necessário provar que as primeiras foram regularmente adquiridas pelo 

agricultor.  Correto ou não, este é o posicionamento da Justiça Estadual gaúcha. 

 A literatura jurídica dedicada ao tema trata de modo muito superficial as 

permissões trazidas pela lei n.º 9.456/97. Compulsando as inúmeras obras que tratam da 

temática, percebe-se que muitas delas apenas repetem o dizer legal, sem acrescentar ou 

fazer maiores esclarecimentos a respeito.  

Assim, ao cabo dessa explanação, percebe-se que as permissões acima 

transcritas são de grande valia para os agricultores brasileiros. Contudo, a administração 

pública poderia utilizar-se de tais abrandamentos – principalmente a prevista no inciso 

IV – no âmbito de programas governamentais, com a finalidade de franquear acesso a 

boas sementes aos produtores brasileiros, principalmente os pequenos. 
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Em políticas governamentais como o Programa de Aquisição de Alimentos, a 

administração utiliza-se de mecanismos e meios perfeitamente adequáveis às 

permissões acima transcritas, principalmente no tocante ao privilégio do agricultor. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final deste trabalho, é possível verificar a existência de portentoso esforço 

internacional para a regulamentação da propriedade intelectual – em suas diversas 

matizes. Se, por um lado, são inegáveis as consequências positivas decorrentes dessa 

homogeneização – sobretudo no tocante às facilidade no fluxo de informações – por 

outro, é indispensável questionar se os tratados internacionais não ocasionam a retração 

da autonomia dos países. 

 A propósito, o interesse dos grandes grupos econômicos em garantir a 

regulamentação e proteção das criações do gênio humano é justificada pela grande 

relevância do tema para o comércio hodierno. Realmente, os itens de maior apelo na 

atualidade são, como regra geral, aqueles que dipõem de inovações que os tornam 

diferenciados em face aos demais; somente a propriedade intelectual é capaz de garantir 

a fruição econômica exclusiva dessas inovações, o que a coloca no centro dos interesses 

econômicos. 

É possível verificar que um importante contraponto ao caráter individual da 

propriedade é a função social que essa propriedade deve ter. A despeito da Constituição 

Federal garantir de maneira clara e insofimável a propriedade, esta deve preservar os 

interesses coletivos e sociais relacionados a ela. No tocante à propriedade intelectual, 

sobretudo à proteção das cultivares, é possível verificar que a legilação brasileira 

preocupa-se em garantir direitos com forte conotação social. 

O artigo 10 da lei de proteção às cultivares estabelece algumas exceções à 

proteção jurídica das cultivares. No caso específico do inciso IV do referido artigo, vê-

se a preocupação do legislador com os pequenos agricultores, que poderão guardar 

sementes melhoradas, desde que respeitadas as condições estabelecidas no referido 

dispositivo. 
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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 tributária na economia, a discussão é outra, apesar desta perpassar em aspectos 
jurídicos e econômicos doutrinários idênticos. Será analisado o Convênio celebrado entre Brasil 
e Espanha, sobre propriedade Intelectual, o questionamento jurídico, se o software é renda 
auferida por licenciamento, se não age como barreira, entre brasileiros e espanhóis. Com a 
celebração dos Contratos Internacionais, os empresários brasileiros terão a sua disposição, 
instrumentos legais internacionais, a priori, uníssonos, pois, trata-se de harmonizar pluralismo 
jurídico, com base no método comparativo, evidenciado por meio do estudo do direito 
comparado de Brasil e Espanha, bem como de documentos do direito Internacional.  O tributo 
deixa de ser encarado como uma norma de rejeição social, afeiçoando-se como um dever 
fundamental inerente à cidadania e decorrente da solidariedade, servindo como instrumento 
adequado e necessário para a tão almejada transformação social. Neste contexto, o trabalho 
questiona a harmonização das regras nos contratos internacionais, contratos com os grandes 
grupos internacionais empresariais e o relacionamento com os Estados, no caso mais específico, 
o Brasil, país emergente.  O trabalho irá analisar, se até que ponto, as regras harmonizadoras, a 
política fiscal voltada para os grandes grupos econômicos não poderiam estar afetando os 
interesses da população brasileira no que tange á tributação (bitributação) de software. Analisará 
também se a tributação incidente no software age como uma barreira. E, se, os blocos regionais 
seria uma opção razoável para discussão de melhores cláusulas. E se a sua natureza jurídica em 
direito privado recairia na questão da bitributação, e, também, como estas decisões de direito 
econômico, direito dos negócios influenciam nas relações privadas (aquisição / licenciamento de 
software), ao ampliar e ou restringir o acesso a novas tecnologias. Evidencia-se verdadeiro 
paradoxo entre o dever fundamental de pagar imposto e o direito fundamental a acesso a novas 
tecnologias. 
Palavras-chave: Tributação. Contratos. Política fiscal. Empresas transnacionais 

 

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 tax globalization in the economy, the 
discussion is another, although this pervade in legal and economic aspects doctrinaire identical. 
the Agreement concluded between Brazil and Spain on intellectual property will be considered 
                                                           
1   Doutora em Direito das Relações Sociais PUC/SP, Professora da Pós Graduação em Direito da UFS. 
2 Mestre em Direito – Universidade Federal de Sergipe 
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the legal question, whether the software is income earned by licensing it does not act as a barrier 
between Brazilian and Spanish. With the celebration of International Contracts, Brazilian 
businessmen will have at their disposal, international legal instruments, a priori, in unison, 
therefore it is to harmonize legal pluralism, based on the comparative method, evidenced 
through the study of comparative law in Brazil and Spain, as well as of international law 
documents. The tribute is no longer seen as a rule of social rejection, afeiçoando as a 
fundamental duty inherent to citizenship and resulting solidarity, serving as appropriate and 
necessary instrument for the much desired social transformation. In this context, the work 
questions the harmonization of rules on international contracts, contracts with large corporate 
groups and international relations with the States, in the specific case, Brazil, emerging country. 
The work will examine the extent to which the harmonizing rules, the fiscal policy geared to 
large economic groups could not be affecting the interests of the population in relation to 
taxation (double taxation) software. Consider also the taxation incident in the software acts as a 
barrier. And if the regional blocs would be a reasonable option for discussion of best terms. And 
if its legal status in private law would fall on the issue of double taxation, and also how these 
decisions of economic law, business law influence in private relationships (acquisition / 
software licensing), to expand and or restrict access to new technologies. Evidence is true 
paradox between the fundamental duty to pay tax and the fundamental right to access to new 
technologies. 
Keywords: Taxation. Contracts. Fiscal policy. TNCs 

 

 

                                                                                                                      

 

INTRODUÇÃO      

 

 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 é outra, apesar desta perpassar em aspectos jurídicos e 

econômicos doutrinários idênticos. 

Várias indagações surgem: A pergunta que se faz é se um político pode mostrar-se 

preocupado quanto ao futuro econômico do Brasil, sem que ele não possa por isso querer 

modificar situações patrimoniais existentes? ” e “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?.” 

“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.”     

Até que ponto poderemos estar sujeitos á vontade mundial? Seria esta a melhor lei para 

a aplicação do imposto sobre software a nível internacional?  
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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 de recolhimento e alíquota, 

sem técnicas fiscais, como ficaria então a cooperação 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. 

Que a empresa enfrente este duro paradoxo da função social e o dever de recolher 

imposto, imposto porém justo, ideal e bem aplicado. Ressalta-se que 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 – ABC , o órgão de execução destas políticas. A base de cooperação 

brasileira Sul – Sul  encontra-se consolidada. 

 De parte do Mercosul, a União Européia estima maior comprometimento e disposição 

para ceder nos seguintes temas: a) compras governamentais, b) propriedade intelectual, c) 

indicação geográfica, d) serviços, e) investimentos, f) disposições sobre desenvolvimento 

sustentável.” A diplomacia brasileira se baseia atualmente no contexto internacional, no 

princípio da reciprocidade de benefícios, visando promover na celebração de contratos 

internacionais, maior igualdade entre as nações. Utopias à parte, o Realismo/Pragmatismo 

predomina nas cláusulas  contratuais dos contratos celebrados  que são reflexos do momento 

histórico que tanto os Estados, organizações internacionais, empresas transnacionais, elementos 

esses motivadores  das características do sistema comercial internacional .    E a nossa 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. 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 

Constituição como está sendo recepcionada nestas relações multi – bilaterais, como os nossos 

interesses em comercio internacional – software -   estão sendo negociados para não haver 

estranhamento/conflitos entre  os objetivos internacionais e as nossas políticas domésticas.   

E, é sabido que, o setor terciário que envolve serviços, nestes incluídos, aplicativos, 

videogames, músicas, enfim vários softwares e ou hardwares são objetos de consumos em 

massa e se são consumidos, são comprados e se são comprados, são taxados. E, ao aumentar 

substancialmente este consumo, a tributação por via de consequência, o setor de serviços terá 
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que harmonizar prováveis conflitos entre as leis internas e as leis internacionais e se 

compatibilizando 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 matéria. Do contrario suceder-se-ão distorções na imposição jurídico-fiscal entre os 

países e conflitos entre os agentes económicos (neutralidade concorrencial).  

Como então, harmonizar e ou o dever fundamental de pagar impostos, a tributação de 

serviços (software) quando ocorrer a competência 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 importância de Convênios 

contra a Dupla Imposição – CDIs. A Convenção Modelo da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico- OCDE3 trata destes assuntos, perpassando em um outro aquí 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.4 

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 benefícios mais expressivos para os sócios. Logo, nestes contratos 

internacionais podem ser inseridas cláusulas “abusivas” embutidas destes benefícios. Os tributos 

são o cerne da questão quando se discute negócios internacionais, independentemente de quem 

está contratando serviços, mercadorias. E, pergunta-se como equalizar, então, soberanias 

                                                           
3Os modelos OECD são sempre acompanhados por Comentários , e o modelo dos EUA por explicações 
técnicas (technical explanation) . Constituem-se eles em interpretação autêntica das normas contidas nos 
modelos, tendo embora os EUA o cuidado de esclarecer que as suas explicações técnicas não são 
equivalentes aos Comentários da OECD , pois estes expressam a visão dos membros da OECD, enquanto 
que as explicações somente dão o entendimento dos EUA. Tavolaro, Agostinho Toffoli. (2004). 
TRATADOS PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO INTERNACIONAL , disponível em 
http://www.tavolaroadvogados.com/doutrina/cs537.pdf, Acesso em 17 abr 2016. P.11 
4 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 oriundas 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.” 
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tributárias dos estados e a avidez das empresas transnacionais por benefícios fiscais sem, 

contudo, comprometer sua renda com o recolhimento dos Impostos. 

A doutrina brasileira classifica os tratados e a nossa melhor classificação para os 

Tratados que envolvem preços de transferência, 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.5 

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.” 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. A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados 

(CVDT)6, 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 Bitributação7.  

                                                           
5  A exegese do art. 98 e seu embasamento legal para aqueles que o defendiam“Tem-se verberado a 
inconstitucionalidade do art. 98, principalmente após a Constituição de 1988, arguindo-se: a) o princípio 
de "lex posteriori derogat anteriori"; b) a falta de embasamento onstitucional do dispositivo, pois não se 
constituiria em matéria de lei complementar e c) porque ocasionaria o ferimento do princípio federativo, 
interferindo na autonomia dos poderes impositivos dos Estados e dos Municípios.” Tavolaro, Agostinho 
Toffoli. (2004). TRATADOS PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO INTERNACIONAL , 
disponível em http://www.tavolaroadvogados.com/doutrina/cs537.pdf, Acesso em 17 abr 2016. P.16 
6 “A respeito das normas de interpretação dos tratados, Barbosa aponta que, para interpretarem-se os 
tratados, e conciliar suas normas com de outros atos internacionais de idêntica hierarquia, “é método de 
precisão e elegância se fazer uso das regras da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, em vigor 
entre a maior parte, senão todos, dos atuais membros da OMC ou da CUP.” Estas normas, quando não se 
constituirem como coativas, podem ser tomadas como testemunhas dos costumes internacionais assentes 
sob o padrão clássico da longa consuetudo e da conscientia sei necessitatis. O Órgão de Solução de 
Controvérsia da OMC resta assim legitimado entre os paises, muito embora haja Estados-Membros para 
que não ratificaram ou assinaram a Convenção de Viena, como é o caso do Brasil.” Barbosa Denis, 
BARBOSA, Denis. A Propriedade Intelectual como um direito de cunho internacional. Disponível em   
<http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/internacional/59.rtf> Acesso em 07 Abr .2016 
7 O fenômeno da bitributação internacional, que se caracteriza pela imposição de tributos semelhantes em 
dois ou mais Estados sobre um mesmo contribuinte a respeito de um mesmo fato gerador e em períodos 
idênticos. Tavolaro, Agostinho Toffoli. (2015). TRATADOS PARA EVITAR A DUPLA 
TRIBUTAÇÃO INTERNACIONAL , disponível em 
http://www.tavolaroadvogados.com/doutrina/cs537.pdf, Acesso em 17 abr 2016. P.4 
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O preâmbulo e os anexos fazem parte do conjunto do tratado8. São dados textuais 

determinantes para a demarcação do objeto ou da finalidade daquele, como o próprio corpo do 

texto, enquanto estrutura linguística predisposta à interpretação.  Quanto á interpretação dos 

Tratados, conforme disciplina a Convenção de Viena, o método utilizado pela hermenêutica, é o 

objetivo. Será compreendido o tratado tal como ele é. 

O tratado, em si, é todo um sistema, posto numa dada situacionalidade contextual, 

motivo pelo qual os seus anexos, adendos e preâmbulo lhe complementam e lhe ofertam uma 

identidade própria.   

O Acordo Trips9 na Rodada do Uruguai, O Brasil conseguiu avanços no setor de 

informática. Não implementadas as discussões multilaterais no atual regime internacional de 

propriedade intelectual, pós Trip, cabe-nos adentrar ao exame dos acordos multilaterais, não 

multilaterais, com seus objetivos bem como o território de alcance entre os países. Assim, o 

posicionamento dos países desenvolvidos tem se tornando mais duro com o passar dos anos, 

com sistemas rígidos de proteção interligados a suas economias maduras e consolidadas, em 

decorrência da influência do poderio econômico de empresas, muitas delas transnacionais, sobre 

os governos. Neste ínterim, torna-se complicada a tarefa de socorrer na mesma medida o 

interesse de todos, pois não há critérios objetivos de proteção quando falamos em propriedade 

intelectual.10 Assim, as negociações sobre novos padrões internacionais foram mais uma vez 

realizadas de acordo com as necessidades das indústrias dos países desenvolvidos que haviam 

alcançado maior capacidade industrial e tecnológica. Surgiam nesses países novas indústrias, 

mais poderosas e competitivas, a exemplo da farmacêutica, de programas de computador, de 

semicondutores e de biotecnologia. (...) Os Estados Unidos e União Europeia, principais 

expoentes das duas situações, promovem internamente e por meio de acordos internacionais 

padrões mais elevados de propriedade intelectual. Enquanto nos EUA o foco é a lei antitruste, 

                                                           
8 A celebração de tratados em matéria tributária serve para eliminar a bitributação em sede de que os 
estados podem tributar, eliminar entraves para o bom desenvolvimento do comercio internacional entra os 
estados Contratantes sobre os produtos e também haver uma cooperação entre as autoridades fiscais para 
que os estados harmonizem seu poder de tributar aos tratados assinados. Os estados não podem se 
esquecer dos tratados assinados, não mudar a legislação tributária em dissonância com os tratados. No 
entanto, não pode Estado não tão favorecido se render ao princípio da neutralidade, pois segundo alguns 
doutrinadores, não colabora com a tributação favorável aos s países em desenvolvimento , mas sim, aos 
mais ricos. 
9 “O advento do TRIPS, no entanto, não conduziu de fato as discussões em propriedade para o âmbito 
multilateral, se constituindo em um acordo utópico neste sentido. Como visto, a disputa entre países 
desenvolvidos e nações em desenvolvimento evidenciou posições antagônicas, cuja complexidade é 
característica agregada ao regime internacional da propriedade intelectual. Assim, pode-se dizer que, após 
a primeira década de TRIPs, os interesses por vezes divergentes dos Estados-Membros da OMC não 
permitem uma unificação para a PI, se constituindo em certo insucesso das aproximações multilaterais”. 
TRINDADE, Rangel, Dissertação de Mestrado, UFSC, p.46. Acesso em 08 abr2016 Disponível  em  
http://www.gedai.com.br/sites/default/files/309935_rangel_trindade_dissertacao.pdf. 
10 Idem, p.56 
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na União Europeia objetiva-se a harmonização destas normas e dos mecanismos institucionais 

para observância sob um regramento comunitário. (TRINDADE, 2012, p. 194) 

 

A Convenção de Viena de 1980 sobre a Compra e Venda Internacional de Mercadorias 

(CISG), assim como a Lei Uniforme sobre a Venda Internacional de Mercadorias e a Lei 

Uniforme sobre a Formação dos Contratos de Venda Internacional de Mercadorias anteriores a 

ela, surgem justamente para oferecer às relações internacionais a segurança necessária para que 

as transações possam ocorrer em um “terreno legal neutro”, sem que a legislação de um país, 

normalmente melhor conhecida por uma das partes, seja imposta ao negócio. O exame dos 

acordos internacionais plurilaterais anticontrafação (ACIAs178), como o Acordo Comercial 

Anticontrafação (ACTA) e o Capítulo sobre propriedade intelectual contido no Acordo Trans-

Pacífico de Associação (TPPA)11, juntamente a seus aspectos relevantes e aos fatores que 

permeiam seu estabelecimento, trazendo em sequência suas discussões jurídico-políticas a 

saber, Acordo Comercial Anticontrafação (ACTA) e Acordo Trans-Pacífico de Associação 

(TPPA), prejudicam o sistema internacional de propriedade intelectual em seu equilíbrio 

jurídico-normativo, pois retiram do âmbito multilateral as discussões a fim de criar normas de 

PI mais rígidas, e, em especial à contrafação, não consideram sua complexidade. (TRINDADE, 

2012, p. 194)“A via dos acordos plurilaterais ofereceria aos membros da OMC a possibilidade 

de redução das barreiras ao comércio através do que seria de outra maneira um "OMC-plus". 

Este expediente insere-se à realidade dos acordos plurilaterais, sendo que, sob tais bases, dois já 

existem e têm se mostrado eficazes em reduzir as barreiras ao comércio. Um deles é o Acordo 

sobre Contratos Públicos (GPA); o outro é o Acordo da OMC sobre tecnologia da informação 

(ITA). Ambos poderiam se beneficiar de ter mais signatários entre os Membros, mas foram bem 

sucedidos até então. (TRINDADE, 2012, p. 194)“Finda a análise da Declaração de Washington 

sobre Propriedade Intelectual e Interesse Público, baseando-se em suas conclusões almeja-se de 

fato a construção de uma agenda positiva que restaure o equilíbrio jurídico-normativo do 

sistema internacional de propriedade intelectual, que está na iminência de restar prejudicado por 

acordos comerciais internacionais plurilaterais (como o ACTA e o TPPA), pois retiram as 
                                                           
11 “A proposta do Capítulo sobre Propriedade Intelectual do Acordo Trans-Pacífico de Associação (Trans-
Pacific Partnership Agreement – TPPA), se aprovada, criaria os maiores níveis de proteção à propriedade 
intelectual e às normas de aplicação, em um acordo de livre comércio, até o presente momento. 
Conduziria a preços mais altos e tb menor acesso a um ampla gama de produtos de consumo em muitos 
dos seus países Membros. Apesar do grande impacto que possui, o TPPA está sendo negociado em 
condições de sigilo que são contrárias à construção do interesse público. A negociação de normas 
legislativas onde o público afetado por essas normas não pode observar as discussões, muito menos 
participar de sua criação, é uma afronta à democracia e os princípios de boa governança.” Idem p.105 
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discussões do âmbito multilateral a fim de criar normas de PI mais rígidas.” (TRINDADE, 

2012, p. 194) 

 

 

1. CONVENÇÃO ENTRE BRASIL E ESPANHA EM SEDE DE PROPRIEDADE 

INTELECTUAL E DUPLA TRIBUTAÇÃO 

 

Recentemente, a parte legal que regula a Convenção entre Brasil e Espanha é o Ato 

Declaratório Interpretativo SRF nº 4, de 17 de março de 2006, que dispõe sobre a aplicação de 

dispositivos da Convenção entre a República Federativa do Brasil e o Estado Espanhol 

destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre 

a Renda o qual regulamenta em sede da Receita Federal o item 4 do Protocolo à Convenção 

entre o Brasil e a Espanha, promulgada pelo Decreto nº 76.975, de 2 de janeiro de 1976. 

 

PORTARIA 45/1976 DA MF: 

ARTIGO 12  - "Royalties" 

1.  Os "royalties" provenientes de um Estado Contratante e pagos a um residente do outro 

Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado. 

2.  Todavia, esses "royalties” podem ser tributados no Estado Contratante de que provêm, e 

de acordo com a legislação desse Estado, mas o imposto assim estabelecido não poderá 

exceder: 

b) 15% em todos os demais casos. 

3. O termo "royalties" empregado neste artigo designa as remunerações de qualquer natureza 

pagas pelo uso ou pela concessão do uso de direitos de autor sobre obras literárias, 

artísticas ou científicas (inclusive os filmes cinematográficos, filmes ou fitas de gravação 

de programas de televisão ou radiodifusão) , de patentes, marcas de indústria ou de 

comércio, desenhos ou modelos, planos, fórmulas ou processos secretos, bem como pelo 

uso ou concessão do uso de equipa mentos Industriais, comerciais ou científicos e por 

informações correspondentes à experiência adquirida no setor industrial, comercial ou 

científico . 

4. Os "royalties" serão considerados provenientes de um Estado Contratante quando o 

devedor for o próprio Estado, uma de suas subdivisões políticas, uma de suas entidades 
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locais, ou um residente desse Estado. Todavia, quando o devedor dos "royalties", seja ou 

não residente de um Estado Contratante, tiver num Estado Contratante um 

estabelecimento permanente com o qual haja sido contraída a obrigação de pagar os 

"royalties" e caiba a esse estabelecimento permanente o pagamento dos "royalties", esses 

"royalties" serão considerados provenientes do Estado Contratante em que o 

estabelecimento permanente estiver situado. 

Ato Declaratório SRF 04/2006 

Art. 3º Com relação a royalties e a serviços técnicos, deve ser observado o seguinte: 

I  incluem-se no conceito de royalties, para fins de aplicação da Convenção, todos os 

serviços técnicos ou de assistência técnica, independentemente de que, em si mesmos, 

suponham ou não transferência de tecnologia, à exceção do disposto no inciso II; 

II aplica-se o art. 14 da Convenção ("Profissões independentes") aos serviços técnicos de 

caráter profissional relacionados com a qualificação técnica de uma pessoa ou grupo de 

pessoas; 

III não se aplica, em nenhuma hipótese, o art. 22 da Convenção ("Rendimentos não 

expressamente mencionados") aos serviços técnicos prestados por uma empresa de um 

Estado contratante no outro Estado contratante; 

IV considera-se reduzido o âmbito de aplicação do art. 7º da Convenção ("Lucros das 

empresas") no tocante aos serviços compreendidos nos incisos I, II e III. 

 

Observa-se que um neste último ato declaratório, a inclusão de serviços técnicos ou de 

assistência técnica que contenham ou não transferência de tecnologia que antes não existia. 

Com a globalização e a internacionalização da economia, o direito se viu na obrigação 

de criar normas, que regulassem o frágil poder de tributar dos Estados. Os tratados em matéria 

tributária servem para tratar da questão de bitributação na circulação de riquezas, ao distribuir o 

poder de tributar entre os Estados membros e com isto limitando o direito interno sobre os 

tributos. E, como ficaria o dever fundamental de pagar impostos? 

De existência inquestionável, os deveres fundamentais estão relacionados ao próprio 

exercício da cidadania e representam a participação ativa dos cidadãos na vida pública, 

verdadeiro imperativo para a vida em sociedade.  
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Para Sarlet, o reconhecimento de deveres fundamentais (...) reclama um mínimo de 

responsabilidade social no exercício da liberdade individual e implica a existência de deveres 

jurídicos (e não apenas morais) de respeito pelos valores constitucionais e pelos direitos 

fundamentais, inclusive na esfera das relações entre privados, justificando, inclusive, limitações 

ao exercício de direitos fundamentais. (STARLET, 2015).  

 

O conceito de dever fundamental, portanto, é complementar ao de direito fundamental. 

Os deveres fundamentais encontram seu fundamento de validade no princípio da solidariedade e 

expressam a responsabilidade coletiva dos indivíduos com vistas à manutenção de uma 

sociedade garantidora da satisfação dos próprios direitos fundamentais em uma relação 

implicacional. 

Os deveres fundamentais constituem uma categoria jurídico-constitucional própria 

correlacionada aos direitos fundamentais e que traduz a mobilização do homem e do cidadão 

para a realização dos objetivos do bem comum.  

Daí a importância dos deveres fundamentais. O seu reconhecimento e consagração 

enquanto categoria constitucional autônoma tem por escopo não apenas estabelecer o seu 

fundamento jurídico, mas também servir como limitação da interferência do Poder Público na 

esfera jurídica dos cidadãos.  

Os deveres fundamentais - assim entendidos como normas jurídico-constitucionais 

viabilizadoras da própria existência e funcionamento do Estado e, da concretização dos direitos 

fundamentais - são frutos do constitucionalismo moderno. 

Os deveres fundamentais, ao contrário do que o seu fraco tratamento constitucional 

parece sugerir, devem ser encarados como uma categoria jurídica própria, para que sejam 

perfeitamente compreendidos. 

Trata-se, portanto de uma categoria jurídico-constitucional própria, que impõe aos 

cidadãos, com base no princípio da solidariedade, a prestação de determinadas condutas com a 

finalidade de proporcionar a formação e a manutenção de uma base material necessária para a 

promoção e concretização dos direitos fundamentais por parte do Estado.  

Os direitos fundamentais, uma vez reconhecidos, criam verdadeiros direitos subjetivos. 

Já os deveres fundamentais são dirigidos primordialmente ao legislador, com vistas à sua efetiva 

concretização através da atividade legiferante, respeitados, obviamente, as limitações 

constitucionais ao poder de tributar representadas nas regras e princípios constitucionais 

tributários. 

É o caso, por exemplo, do dever fundamental de pagar tributos. Na Constituição Federal 

de 1988 esta característica é patente, na medida em que outorga aos entes federados 

competência para instituir tributos. 
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A respeito desses limites à atividade impositiva por parte do legislador ordinário, vale a 

pena trazer à baila as lições magistrais de Carrazza: “Indaga-se, amiúde, se o legislador, ao 

exercitar a competência tributária, encontra limites jurídicos. Parece-nos induvidoso que sim. 

Um primeiro limite ele encontra na observância das normas constitucionais. O respeito devido a 

tais normas é absoluto e sua violação importa irremissível inconstitucionalidade da lei tributária. 

De fato, as normas legais têm sua validade vinculada à observância e ao respeito aos limites 

erigidos pelas normas constitucionais. O legislador encontra outro limite nos grandes princípios 

constitucionais, estudados na primeira parte deste livro, que também não podem ser violados. É 

o caso dos princípios republicanos, federativo, da autonomia municipal e distrital, da segurança 

jurídica, da igualdade, da reserva de competência, da anterioridade etc., que operam como 

balizas intransponíveis à tributação. Guiam a ação estatal de tributar, que só será válida se 

observar todos eles”. 

 

Já em relação ao dever fundamental de recolher tributos, pela sua própria natureza, a 

omissão total por parte do legislador em concretizar o comando constitucional tem por efeito 

tornar inviável a própria existência e manutenção do Estado, inviabilizando, por via de 

consequência, a concretização dos direitos fundamentais afirmados no texto constitucional, 

dentre eles o direito ao desenvolvimento tecnológico do pais. 

A tributação está relacionada, portanto, a necessidade de arrecadação com vistas à 

manutenção do Estado e à prestação dos direitos e garantias previstos na Constituição (saúde, 

educação, segurança, entre outros). Embora não seja a única, os tributos correspondem à 

principal fonte de receita do Estado, viabilizador dos recursos necessários à satisfação dos 

direitos dos cidadãos. 

Com a passagem do estado de natureza para o estado civil, representada pelo contrato 

social entre os indivíduos e o Estado no intuito de satisfazer as suas necessidades, verifica-se 

uma renúncia de alguns direitos individuais para que a liberdade de todos seja mantida. Neste 

contexto, o tributo é exatamente o que pagamos para a existência de uma sociedade civilizada. 

De acordo com o doutrinador francês Marc Pelletier, o imposto tem, em essência, a 

intenção primeira de fornecer recursos financeiros para a comunidade, sendo que a eficiência é 

um dos objetivos da legislação fiscal. 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 
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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 modern 

(PELLETIER, 2002). 

A atuação do legislador, entretanto, não é livre. Além da necessidade de observância 

dos princípios e regras limitadores ao poder de tributar, impõe-se também a observância de 

preceitos éticos e morais nesta atividade legiferante. Em um Estado Democrático de Direito, a 

atuação do legislador, no que diz respeito à instituição de tributos, deve ser pautada sempre na 

ideia de “Justiça Tributária”, de modo que a carga tributária seja repartida de forma justa entre 

os cidadãos. 

De mais a mais, o que se tem verificado é um verdadeiro abuso por parte do Poder 

Legislativo Brasileiro, deformando-se o Sistema Tributário Nacional, com a criação de exceções 

casuísticas que somente contribuem para a desordem e a hipertrofia normativa, quando, em 

verdade, deveria haver uma preocupação ampla com a sistematização e a distribuição da carga 

tributária. 

 Com suporte na doutrina europeia, em especial a portuguesa capitaneada pelo professor 

José Casalta Nabais, procura-se demonstrar a evolução e a importância do debate constitucional 

acerca dos deveres fundamentais no cenário jurídico atual. Em uma perspectiva inter relacional, 

os deveres fundamentais são compreendidos não como restrições aos direitos fundamentais, mas 

sim como categoria jurídica autônoma, relacionando-os, em maior ou menor grau, com os 

direitos fundamentais. Logo o dever fundamental de pagar tributos, destacando-se a importância 

do imposto no Estado Democrático de Direito, construindo-se uma nova visão da relação 

jurídica tributária. O tributo deixa de ser encarado como uma norma de rejeição social, 

afeiçoando-se como um dever fundamental inerente à cidadania e decorrente da solidariedade, 

servindo como instrumento adequado e necessário para a tão almejada transformação social. 

Desmistificando, através de argumentos tendentes a demonstrar que o dever fundamental de 

pagar tributos verdadeiramente existe no texto constitucional brasileiro, afeiçoando-se como 

uma imposição do próprio Estado Democrático de Direito e que consagração do referido dever 

fundamental não configura uma limitação e em nada compromete os direitos fundamentais dos 

contribuintes assegurados no texto constitucional. Os deveres fundamentais gravitam em torno 

dos direitos fundamentais, reforçando-os e, atrelado ao Princípio da Solidariedade é 

fundamental para a concretização dos valores consagrados no texto constitucional. Assim, tendo 

em vista o contexto histórico ATUAL, percebe-se que, sob o manto do fundamento 

constitucional da dignidade da pessoa humana e do objetivo fundamental de promover o bem de 

todos, a Constituição da República Federativa do Brasil prevê tais deveres fundamentais e, por 

conseguinte, institui o alicerce jurídico para as prestações positivas estatais. O dever 
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fundamental de pagar tributos encontra guarida no texto constitucional, interagindo, em suas 

diversas formas e conceitos com os direitos mínimos sociais necessários ao ser humano para 

uma vida digna. O dever fundamental de pagar tributos configura, não apenas um pressuposto 

básico da existência e funcionamento do Estado como também a garantia de eficácia dos 

direitos fundamentais. O referido dever decorre da própria existência de um Estado Fiscal, 

suportado financeiramente pelas pessoas que demonstram possuir capacidade econômica. O 

Estado Democrático de Direito não se preocupa apenas com os direitos individuais, 

incorporando valores outros decorrentes da solidariedade. O projeto constitucional de um 

Estado Democrático de Direito é um projeto que exige a participação de todos. Dentro desse 

contexto, o tributo se apresenta como um instrumento necessário à implementação dos objetivos 

traçados no texto constitucional e para a própria estruturação do Estado, sem a qual os direitos 

individuais não poderão ser assegurados e efetivados. Assim, o paradigma do Estado 

Democrático de Direito exige compreender o fenômeno tributário de outra forma: ao invés de 

encarar o tributo como uma norma de rejeição social, devemos, entender o tributo como um 

dever fundamental, inerente à cidadania e decorrente da solidariedade e que busca servir como 

um instrumento adequado e necessário para possibilitar a transformação social que tanto que se 

almeja. 

E como então conciliar o poder de tributar do Estado, o dever fundamental de pagar 

imposto com os Tratados internacionais em matéria Tributária em sede de propriedade 

intelectual e software quando ainda nem temos definido qual imposto, qual alíquota? 

Com relação á Convenção celebrada entre Brasil e Espanha, o paragrafo 3 do art. 12, 

nos apresenta o que seriam royalties para esta convenção, o que se depreende que fica confuso 

qualificar o que seja remuneração de cunho industrial, comercial que envolvam qualquer 

informação. Logo, o conceito que entende-se no Brasil é totalmente diverso o que está contido 

no citado artigo retro. A OCDE entende corrobora com este mesmo pensamento, como 

qualificar o que seja remuneração, entendo que somente os contratos de know how estariam 

abrangidos pelo paragrafo 3 do art. 12 da Convenção. No entanto, pode-se o conceito de 

qualificação de remuneração ser maior alargada pelo final do art. 12 para se incluir qualquer 

contrato de assistência técnica sem transferência de tecnologia. Dá margem para este 

entendimento, no entanto vamos restringir para quando houver transferência de tecnologia 

pensamento este acompanhando pela Secretaria de fazenda, ao alegar que como os contratos não 

precisam ser  averbados no INPI, este artigo da Convenção só os contratos que tenham sido 

averbados no INPI como transferência de tecnologia.  

Em relação a este temática diz Roberto França de Vasconcelos quanto a tributação e 

quanto ao rol técnico de qualificação de rendimentos na  Convenção entre Brasil e Espanha: “ 
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Assim, em que pese a falta de técnica  na generalização da qualificação de serviços como 

royalties, chega-se a um meio termo: O estado da fonte ( em regra , o Brasil) não se vê proibido 

pelo art. 7 da Convenção, e o estado da residência ( normalmente a Espanha) passa a contar com 

o limite de tributação da fonte no imposto de renda ( 15% a 10%) que há no art. 12, mas que não 

haveria hipótese de aplicação do art. 22 “ Vasconcelos, Roberto França. (2012-25p). Aspectos 

Tributários da transferência de tecnologia in Tributação Internacional, São Paulo: Editora 

Saraiva. 

No entanto, face a clausula da Nação mais favorecida, o Brasil teve que reduzir suas 

alíquotas para 10% ( dez por cento) porque após  a convolação da citada convenção com a 

Espanha, o Brasil convolou outras convenções com cláusulas mais favoráveis, fato que obrigou 

ao Brasil reduzir a alíquota para 10%, salvo em relação a marcas e patentes. 

Com o fenômeno da globalização, com o objetivo de reduzir custos, fomentar as vendas 

e para regular e harmonizar as relações entre os Estados em cooperação, o Direito de Integração 

Regional contém  normas e características bem especiais , como também princípios peculiares 

com objetivos de  estruturar a nova ordem econômica internacional  formada  por Estados e 

blocos de integração regional, tendo  a união jurídico-política entre os membros com a 

consolidação de Direito Comunitário, tendo como base jurídica dois princípios de direito 

internacional que são o da complementariedade e subsidiariedade. È inevitável a globalização. 

Cabe então aos Estados e a sociedade contemporânea, procurar soluções para saber conviver 

com a competitividade e a desigualdade do comércio internacional, sendo uma das opções em 

sede de economia, cooperação e integração é a formação de blocos regionais. O conceito de 

soberania que antes tínhamos, como um caráter absoluto, com o surgimento das organizações 

internacionais, tudo ficou diferente. Estados cedem aqui, cedem lá, mas mantendo a igualdade 

jurídica. No entanto, com a criação dos blocos internacionais, países em desenvolvimento, os 

Estados Latino americanos passaram a poder  negociar em bloco com as nações desenvolvidas, 

que seria  nova forma alternativa de relações internacionais. E, em decorrência desta negociação 

com atividade comunicativa ilimitada, segundo Habermas, poderemos negociar cláusulas não 

abusivas. Atuando em blocos de integração regional, como Mercosul e UNASUL , este 

movimento repercute em seus ambientes de decisão e efeitos que levarão à emancipação 

socioeconômica  de sua comunidade. 

E, o Direito tenta acompanhar todas as complexidades sociais e de interesses 

antagônicos.A crítica que a doutrina à celebração de Convenção que contenha cláusulas 

abusivas 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 investimentos 
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estrangeiros pela não adoção do tax sparing comum dos métodos para eliminar a dupla 

tributação entre eles.” (COELHO,  2015, p.05). 

 

Então como aliar o dever fundamental de pagar impostos com o direito a acesso a novas 

tecnologias? Se, de um lado, a tributação de propriedade intelectual tem seus benefícios para a 

política económica e para o desenvolvimento económico social do país, atendendo ao interesse 

público (cláusula finalística), por outro lado, estes tratados podem constituir-se em barreiras ao 

desenvolvimento, dificultando o acesso a novas tecnologias, se não forem bem negociados 

através dos Blocos Regionais e ou em Negociações Bilaterais. 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 aplicados porém com a proibição 

de convolação de futuros acordos, sem antes transporem, renegociarem os obstáculos, para que 

enfim a sociedade pague um imposto justo apesar de todas as negociações internacionais 

mediante tratados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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.” 

Para haver uma justiça fiscal, esta deverá ser distributiva para que o Estado promova o 

bem comum e  que promova o equilíbrio harmonioso entre os mais ricos e os menos abastados. 

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. (D'AGOSTINO, Francesco. (2002). 

Réflexions sur la justice de l'impôt Disponível em: http://www.philosophie-

droit.asso.fr/APDpourweb/3.pdf. Acesso em 11 jan 2016. 
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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 está 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 .” 

(D'AGOSTINO, 2002). 

E, citando Daniel Gutmann (2002):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 . 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. GUTMANN, Daniel. Du droit à la philosophie de l’impôt. 

Disponível em:   http://www.philosophie-droit.asso.fr/APDpourweb/113.pdf.  Acesso em: 11 

jan 2016. 

Os Estados, através dos Blocos regionais, podem contribuir para uma globalização 

tributária mais justa apesar de sabermos que a soberania fica mitigada. O que não se pode 

esquecer a cultura de um povo, seu direito interno não ser tão violado.  
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Proposta para neutralizar os efeitos deletérios da sobreposição de 
direitos entre patentes e cultivares no material propagativo de plantas 

Proposition to neutralize the deleterious effects of overlapping rights for 
patents and plants varieties in propagation material of plants 

 

Charlene de Ávila1 

“Para o saudoso mestre e amigo Denis Borges Barbosa” 

 

Resumo 

A sobreposição entre os direitos de patentes e cultivares ampliou-se com as 
denominadas tecnologias modernas de melhoramento vegetal.  Diante deste 
fato a lei referente aos direitos de propriedade intelectual não acompanhou as 
inovações no campo biotecnológico, haja vista a ausência de limites ou mesmo 
uma neutralização legal relativo aos efeitos indiretos de uma patente de 
processo do material genético de plantas quanto a patentes de produto 
(sementes per si e derivados) que venham a harmonizar e equilíbrar as 
legislações pertinentes a matéria. Aliás, a discussão se arrasta há algum tempo 
nos Tribunais quanto a indagação de quais os processos e tecnologias que 
devem ser abrangidos pelo conceito de "modificação genética" e, por sua vez, 
quais os resultados decorrentes dessas tecnologias podem incidir no termo 
"organismos genetícamente modificados”, incidencias de dupla proteção, 
pagamentos de royalties, entre outras questões. O estudo analisará a 
intercessão entre patentes e cultivares em uma variedade vegetal e/ou plantas 
e buscará uma proposta para neutralizar e/ou solucionar os conflitos existentes 
da sobreposição entre as distintas exclusivas e leis nacionais relativas a 
máteria. 
Palavras-chave: Patentes. Cultivares. Licenciamento Cruzado. Patentes 
Dependentes. 

Abstract 

The overlap between patent rights and cultivars increased with the so-called 
modern technologies of plant breeding. Considering this fact the law relating to 
intellectual property rights did not follow the innovations in the biotech field, 
given the absence of limits or even a legal neutralization on the indirect effects 
of a process patent the genetic material of plants for product patents ( seeds 
itself and derivatives) which will harmonize and balance the laws relevant 
matter. In fact, the discussion has gone on for some time in the courts as the 
question of what processes and technologies to be covered by the concept of 
                                                           
1 Advogada. Mestre em Direito Empresarial. Consultora jurídica em matéria de 
propriedade intelectual de Denis Borges Barbosa Advogados – Rio de Janeiro-
RJ. e.mail: charlene@nbb.com.br   
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"genetic modification" and, in turn, which results from these technologies can 
focus on the term "genetically modified organisms modified ", incidences of 
double protection, royalty payments, among other issues. the study will examine 
the intersection between patents and cultivars in plant variety and / or plants 
and seek a proposal to neutralize and / or resolve conflicts of overlap between 
unique and different national laws on the matter. 

Keywords: Patents. Plant Variety. Cross-Licensing. Dependent Patent. 

Apontamentos preliminares: 

 Duas questões importantes tanto no âmbito teórico, quanto prático 

fizeram-me debruçar sobre o presente tema. 

 A primeira delas foi reavivar a discussão que o saudoso mestre Denis 

Borges Barbosa propôs a fim de solucionar a cláusula aberta do artigo 42 da lei 

clássica de patentes, bem como artigos 43 e artigo 70 do mesmo diploma legal, 

principalmente quando verificado a sobreposição de direitos entre patentes (de 

processo e de produto) em cultivares. 

A segunda é a importância da relação entre a propriedade intelectual e o 

setor agrícola brasileiro, principalmente porque as duas maiores ações judiciais 

de propriedade intelectual em todo mundo advém do Brasil e são relativas à 

área agrícola, (inclusive colaborei como parecerista em uma das ações 

integrando a equipe de Denis Borges Barbosa Advogados), bem como “o 

grande papel que têm desempenhado a modernização e o progresso 

tecnológico das atividades agrícolas e pecuárias que representam papéis 

fundamentais das exportações brasileiras”. 

 Deve-se, entretanto assinalar que os esforços de introdução de novas 

tecnologias baseadas em progressos científicos se concentraram 

essencialmente em benefício da agricultura e pecuária intensivas, favorecendo 

a produção para exportação”2. 

                                                           
2 SILVA, LUIZ HILDEBRANDO PEREIRA DA. Ciências biológicas e biotecnologia: realidades e 
virtualidades. São Paulo Perspec., São Paulo, v. 14, n. 3, July 2000 . Encontrado em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
88392000000300011&lng=en&nrm=iso>. Visitado em 10 de abril de 2016.  
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Assim, volto a frisar que no direito brasileiro no momento em que 

escrevo o presente artigo, um dos elementos mais importantes e centrais é a 

relação entre a propriedade intelectual e o setor agrícola. 

Introdução 

Questões quanto aos limites de incidência e aplicabilidade sobre a 

intercessão dos direitos de exclusiva especialmente no Brasil estão distantes 

de serem solucionadas e quando verificada a sobreposição de exclusivas em 

um mesmo objeto imaterial têm-se uma série de problemas técnicos, jurídicos, 

legais e administrativos que extrapolam matéria constitucional e os direitos 

adquiridos. 

O registro de cultivares é um sistema de patentes de produto, sendo que 

o “produto” é o material propagativo dos elementos de variedades vegetais. 

Essa premissa se antepõe diretamente ao sistema de patentes, uma vez que o 

artigo 18, inciso II, da Lei de Propriedade Industrial, deixa claro que não se 

concederá patente industrial a produtos, variedades de plantas e animais. 

Mas, como explicar que determinada empresa é titular de uma patente 

sobre uma semente sendo que a norma é clara em estabelecer que é defeso 

outra forma proteção sobre a sementes que não a lei de cultivares? Ou mesmo, 

como é que o INPI concede patente para esse produto, quando a lei de 

cultivares diz que é proibido?  
Em linhas gerais responderíamos que o Certificado de Proteção de 

Cultivar é uma “patente” de planta, que, se fosse mesmo patente, seria de 

produto. Não se protegem tecnologias de processo com o Certificado. No 

entanto, se tal tecnologia não for “essencialmente biológica” poderá ser 

protegida pelas patentes clássicas, as concedidas pelo INPI. 

 Entretanto, o problema é mais complexo, principalmente pela própria 

definição de alguns termos, como por exemplo, “processo essencialmente 
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biológico e intervenção humana”, “material biológico e produto”, como também 

algumas lacunas e limitações na lei patentária que regulamentam a matéria3. 

Para se adequar ao tipo de tecnologia, os requisitos intrínsecos das 

patentes e dos cultivares são comparáveis, porém distintos entre si. 

Já escrevi anteriormente sobre os requisitos diferenciadores entre um 

sistema e outro, entretanto, vale mencionar que entre o sistema de patentes e 

o de cultivares a proteção por cultivares abandona a noção de conhecimento, 

cuja novidade cognosciva como um dos elementos básicos do balanceamento 

de interesses constitucionais quanto ao sistema de patentes, não se verifica na 

Lei de cultivares, melhor dizendo: 

A novidade é um requisito comum para todos os direitos de exclusivas 

da propriedade intelectual. Entretanto, a novidade é coisa muito especial.  

Como um dos elementos básicos do balanceamento de interesses 

constitucionais, a novidade quanto às patentes industriais importa em que o 

invento em questão jamais tenha sido dado conhecimento ao público, em 

qualquer parte, de qualquer maneira.  

Assim, é o conhecimento, que destrói a novidade das patentes 

industriais. Esse tipo de novidade não é que consta da norma dos cultivares, a 

Lei n° 9.456/1997. Para a Lei de Cultivares, haverá novidade quando a criação 

não foi disponibilizada no mercado territorial.   

Diferentemente, da Lei de Proteção de Cultivares, a Lei de Propriedade 

Intelectual clássica exige o conhecimento intelectual e não somente o 

comercial para a verificação da novidade da criação.  Além de novidade, a 

cultivar deve ser distinta uma das outras pelos critérios agrotécnicos, i.e, 

distintividade, homogeneidade, estabilidade e novidade (comercial). 

Exige-se, assim, a novidade cognoscitiva absoluta nas patentes 

industriais em oposição à novidade de mercado territorial, para as variedades 

vegetais. 

                                                           
3 Para saber mais vide: Plaza, Charlene de Ávila. Interface dos direitos protetivos em 
propriedade intelectual: patentes e cultivares. Revista da Associação Brasileira de Propriedade 
Intelectual – ABPI – n. 112, mai/jun de 2011. 
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 Em suma: na proteção das variedades vegetais na proporção em que 

são excluídas da proteção as ideias, tecnologias, etc., a novidade cognoscitiva 

é irrelevante ao equilíbrio de interesses. 

O objeto da proteção do direito exclusivo sobre as cultivares é a solução 

técnica, expressa em informação genética, tal como contida num elemento 

vegetal classificado como cultivar. 

 Enquanto tal informação assegure a reprodutibilidade da solução 

técnica – que ela seja estável de geração a geração e homogênea a cada 

espécime no qual se aplique – e satisfizer os requisitos de novidade e 

contributo mínimo (além das demais exigências legais) o Estado constituirá a 

exclusiva pertinente.  

É essa relação necessária com a materialidade do elemento vegetal que 

constitui um dos traços distintivos da proteção oferecida pelas patentes, 

quando a lei nacional o admite.  

 Outra questão é o contexto social e humano em que a tecnologia 

agrícola se desenvolve e difunde.  

Patente proíbe incondicionalmente o uso da tecnologia protegida, salvo 

algumas exceções (por exemplo, uso em pesquisa, ou formulação dos 

medicamentos em farmácias de manipulação para necessidades pessoais do 

paciente que não sejam atendidas nas formulações industriais).  

As leis de cultivares, porém, segundo os tratados internacionais, tendem 

a permitir o replantio da mesma semente pelo agricultor, Embora esse aspecto 

esteja sendo muito questionado pela Embrapa e alguns outros investidores em 

tecnologia agrícola, é um aspecto crucial do sistema4.  

A incorporação do Brasil ao tratado internacional da União de proteção 

de obtenção vegetal – UPOV assimilou parâmetros das Atas ou revisões de 

                                                           
4 Sobre essa questão, vide Borges Barbosa, Denis andLessa, Marcus, The New Brazilian 
Government Draft Law on Plant Varieties (Or... How a Developing Country May Want to 
Enhance IP Protection Because It May Actually Need It) (June 6, 2009). Peter Yu, Second 
Summer Institute in Intellectual Property, Biotechnology and Agricultural Sciences, Drake 
University Law School, 2009. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1415406  
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19785 e de 1991, criando uma situação bem peculiar, pois não se ateve a uma 

Ata em especifico. 

Deste fato, alguns efeitos deletérios foram verificados, como por 

exemplo, a total inobservância pela Ata de 1991 quanto à proibição da 

intercessão entre patentes de invenção e cultivares em um só bem imaterial.  

O Brasil incorporou aspectos das duas Atas6 e optou por obrigar-se 

internacionalmente pela revisão de 1978 que proíbe explicitamente a dupla 

proteção dos direitos de exclusiva.  

Parece-me claro que quanto à incidência da intercessão entre patentes e 

cultivares7 em um mesmo objeto imaterial a legislação nacional de propriedade 

intelectual não traz em seu bojo limitações satisfatórias e, quando o faz não há 
                                                           
5 UPOV- Union international pour la protection des obtentions vegetables. Textes 1978 e 1991. 
Vide: http://www.upov.int/fr/publications/.  
6 A lei brasileira de proteção a cultivares formatou-se pelas seguintes características: Proíbe a 
dupla proteção considerando a única forma de proteção legal de cultivares a concessão de 
certificado de proteção de cultivar (segue os moldes da Upov de 1978). Deve a variedade, para 
gozar de proteção ser distinta, homogênea, estável e nova – (segue os moldes da Upov de 
1991). O requisito “novidade” foi introduzido, não existindo na Ata de 1978 e permanecia como 
elemento a ser definido pela legislação nacional. Hoje, por força do artigo 3°, V, define a 
novidade de cultivar como: nova cultivar: a cultivar que não tenha sido oferecida à venda no 
Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o 
prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o 
consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais 
de quatro anos para as demais espécies. Introduz a proteção para a variedade essencialmente 
derivada a partir de variedades reconhecidas, (segue os moldes da Upov de 1991); Reconhece 
o direito de proteção para todas as espécies, ressaltando que estas serão definidas 
progressivamente, através de atos da autoridade competente; Reconhece retroativamente, 
para fins de derivação essencial, variedades que não tenham sido colocadas á venda até dez 
anos antes da promulgação da lei. Igualmente reconhece os direitos sobre variedades que 
tenham sido comercializadas até doze meses antes da solicitação de direitos de proteção; 
Mantêm a isenção do direito do obtentor, ressalvando a exigência de autorização do titular da 
cultivar utilizada, (Na Upov de 1991, fica a critério de cada país a adoção ou não em sua 
legislação da permissão para o agricultor reutilizar a semente protegida para seu uso próprio); 
Protege por prazo inferior ao estipulado pela Upov de 1991 – 15 anos para as variedades de 
culturas e 18 anos para árvores e videiras – Ata de 1978. Na Ata de 1991 a duração da 
proteção de cultivares passa de 15 anos para 20 anos e, de 25 anos para as árvores. O 
privilégio do agricultor – facultativa – autorização do reemprego na própria produção de 
material de propagação de variedade protegida. A Ata de 1978 permite o privilégio dos 
agricultores, enquanto a Ata de 1991 deixa a cargo do governo nacional - Consultar: UPOV- 
Union international pour la protection des obtentions vegetales. Textes 1978 e 1991. Vide: 
http://www.upov.int/fr/publications/. 
7 Cultivar deriva da expressão em inglês cultivated variety e que segundo ponto de vista 
agronômico deve ser distinta de outros cultivares, homogênea, estável e possuir denominação 
própria. Assim declara o artigo 3°, IV da Lei de proteção de cultivares: IV- cultivar: a variedade 
de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras 
cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que 
seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de 
espécie passível de uso pelo complexo agro florestal, descrita em publicação especializada 
disponível e acessível ao publico. No âmbito da LPC o termo “cultivares” é considerado 
sinônimo de variedade de planta ou variedade vegetal. 
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previsão consistente a uma neutralização relativa à patente de processo 

incidente em plantas quanto a patentes de produto.  

A exceção encontra-se na  lei de cultivares que traz alguns mecanismos 

limitadores como o farmer’s right e o breeder’s right8 e a proibição pelo artigo 

2° da lei de cultivares a dupla proteção. 

 No entanto, quando o caso é a biotecnologia vegetal existe à 

problemática contida no artigo 42, I e II da lei de patentes (lei 9.279/96) que 

protege o “processo ou produto obtido diretamente do processo patenteado”. E 

por quê? 

 Pela lei de propriedade intelectual brasileira é defeso com base no artigo 

18, patentes de plantas como produto. Entretanto, não há vedação para 

patentes de processo de plantas ou animais, haja vista o artigo 42, I e II da Lei 

9.279/96, em que a patente de processo abarca o produto resultante do 

processo. 

Já a lei extravagante – de Biossegurança9 atentou para a magnitude do 

problema da sobreposição entre as exclusivas e vedou o patenteamento (ou 

qualquer negócio jurídico) relativo a determinadas tecnologias que importam 

em neutralização – através do sistema de patentes - do princípio de que 

cultivares só são protegidos sob a condição de se manterem as qualidades 

específicas geração após geração.  

Como anteriormente mencionado, o balanceamento de interesses dos 

sistemas de patentes e cultivares são radicalmente diversos, simplificando: 
                                                           
8 Pelo farmer’s right não fere o direito de propriedade sobre a cultivar aquele que reserva e 
planta sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros 
cuja posse detenha. Usa e vende como alimento ou matéria prima o produto obtido do seu 
plantio, exceto para fins reprodutivos. O Breeder’s right utiliza a cultivar protegida como fonte 
de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica. 
9 Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005 (Biossegurança). Art. 6o Fica proibido: (...) VII – a 
utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de tecnologias 
genéticas de restrição do uso. Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se por 
tecnologias genéticas de restrição do uso qualquer processo de intervenção humana para 
geração ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas 
reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética que vise à ativação 
ou desativação de genes relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos 
externos.  
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Os efeitos da proteção são limitados, assim o direito exclusivo de 

reprodução se limita à produção para os fins de comercialização, à oferta para 

venda e à venda de sementes ou material de plantação da variedade. Isto 

confere ao fazendeiro a possibilidade legal - supondo que ele tenha a 

capacidade técnica de fazê-lo - de produzir sua própria semente sem ter que 

pedir uma licença ou de pagar royalties.  

Em segundo lugar, o direito que é atribuído não compreende quaisquer 

direitos em variedades futuras que sejam criadas (mas não produzidas por uso 

repetido) a partir da variedade protegida. 

 Verifica-se três características suplementares na comparação com as 

patentes:  

1- A extensão da proteção é restrita e não compreende, em geral, os 

produtos da variedade;  

2- Não existe um sistema de dependência (exceto no caso específico 

de variedades que exijam uso repetido de outra variedade para sua 

produção comercial) e, 

3-  Não há reivindicações que possam definir seu campo de proteção 

(Doc. UPOV (A) /XIII/3, p. 9).  

Note-se que há limitações e/ou exceções ao direito de cultivares, como 

mencionado anteriormente e que, por sua vez, se tornam inexistentes no 

sistema de patentes quando verificado a sobreposição de direitos em um 

mesmo bem imaterial ou a extensão indireta da proteção patentária na seara 

dos cultivares. 

. Dessa premissa, verifica-se, que há uma extensão indireta da proteção 

para as patentes de produto quando estas criações forem diretamente 

provenientes de uma patente de processo. 

Desse modo, há conjunção das duas leis, mas com interpretações 

separadas o que traduz em questionamentos jurídicos, tais como: se a lei 

clássica de propriedade intelectual e a lei de proteção de cultivares podem ser 

aplicadas concomitantemente, vez que pelo enunciado do artigo 2° da lei de 

cultivares a única forma de proteção a novas variedades no Brasil é conferido 

pelos Certificados de proteção de cultivares. 
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Assim, temos problemas teórico-práticos e contratuais, além de conflitos 

estruturais referentes ás diferenças específicas de modelos de proteção, vez 

que o mesmo objeto imaterial poderá ser protegido por duas ou mais 

exclusivas envolvendo reivindicações concomitantes de proteção.  

 

Algumas singularidades entre as Atas de 1978 e a de 1991: 

Note-se que a legislação nacional de proteção a cultivares além de 

resguardar os direitos dos melhoristas que é o detentor dos direitos morais de 

uma criação prescrevem limitações a esta proteção – a exceção do melhorista 

(breeder’s exemption) e o privilégio dos agricultores (farmer’s rights), a fim de 

conferir um equilíbrio na outorga do direito de exclusiva. 

A expressão “privilégio do agricultor” foi reconhecida com o advento dos 

regimes de PVP, em especial aqueles alinhados a Ata de 1978, (a Ata de 1991 

não previne tal direito) estabelecendo que os agricultores troquem plantas e 

sementes entre si e com outros agricultores e realizem campos de formação de 

novas sementes para replantio, mesmo de variedades protegidas, mas sem 

intenção comercial. 

A Ata de 1978 em seu artigo 5.3 dispõe que “a autorização do obtentor 

não é necessária para a utilização da variedade como fonte inicial de variação 

com a finalidade de criar outras variedades”. 

Entretanto, a recíproca não é verdadeira quando se trata do privilégio do 

agricultor, vez que a proteção conferida pela Ata de 1978 concentra-se na 

exploração comercial das variedades protegidas, permitindo que a mesma seja 

explorada pelo uso não comercial de sementes ou do material de propagação, 

sem a necessidade de prévia autorização do obtentor, ou seja, o uso não 

comercial. 

Assim sendo, a Ata de 1978 deixa uma lacuna em aberto, de maneira 

tácita, para que se permita, em nível nacional, proteger os direitos e privilégios 

do agricultor sobre o uso de sementes e material de propagação em suas 

próprias colheitas.  
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Quanto à proteção conferida aos obtentores existe uma obrigação de 

terceiros solicitar o consentimento do titular para produzir com fins comerciais, 

colocar a venda ou comercializar material de reprodução ou de multiplicação 

vegetal da variedade protegida.  

Ou seja, a Ata de 1978 reserva uma condicionante ao privilégio dos 

agricultores permitindo que os mesmos guardem o material de reprodução ou 

multiplicação vegetativa de uma variedade protegida e a utilizem em colheitas 

posteriores em sua propriedade, desde que a finalidade não seja a venda ou 

comercialização deste material. 

Já na Ata de 1991 o artigo 14 prescreve os atos praticados em relação 

ao material de reprodução ou de multiplicação da variedade protegida que 

requerem autorização do obtentor para a produção ou a reprodução; o 

acondicionamento para reprodução ou multiplicação; o oferecimento à venda; a 

venda ou qualquer outra forma de comercialização; a exportação; a importação 

e a detenção para qualquer dos fins acima mencionados.  

Em consequência, a Ata de 1991, estreitou os direitos de melhorista em 

relação à legislação de patentes, havendo quase que uma equiparação entre 

ambos, permitindo-se inclusive a intercessão de proteção. 

A lei de cultivares brasileira formatada em consonância com a Ata de 

1978 assegura em seu artigo 9° a proteção à reprodução comercial, vedando 

com que terceiros, sem autorização e durante o prazo de vigência do 

certificado, produzam com fins comerciais ou ofereçam a venda o material de 

propagação de cultivar. 

Por outro lado, o artigo 10, III determina que inexiste violação do direito 

do obtentor aquele que utiliza a cultivar como fonte de variação no 

melhoramento genético ou na pesquisa científica. 

Assim, não constituem violação à proteção de cultivares os atos de:  

→reservar e plantar sementes para uso próprio, em seu estabelecimento 

ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha;  

→o uso ou venda como alimentos ou matéria-prima o produto obtido do 

seu plantio, exceto para fins reprodutivos; 

→ e sendo pequeno produtor rural, multiplicar sementes, para doação ou 

troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de 
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programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais 

conduzidos por órgãos públicos ou organizações não governamentais, 

autorizadas pelo Poder Público. 

No caso da limitação10 que permite que pequenos produtores rurais 

multipliquem as sementes para fins de troca, apesar de retratar uma conduta 

de natureza econômica, seu cunho cooperativo faz com que escape da 

exclusividade outorgada pelo Certificado fugindo da caracterização do art. 9° 

da lei 9.456/9711. 

Para dirimir controvérsias a respeito daqueles que podem realizar tais 

condutas, a Lei de Proteção de Cultivares, traz a definição daqueles que se 

enquadram no conceito de pequeno produtor rural e que atendam 

simultaneamente os seguintes requisitos: 

I- explore parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, 

arrendatário ou parceiro; 

II – mantenha até dois empregados permanentes, sendo admitida ainda 

o recurso eventual à ajuda de terceiros, quando a natureza sazonal da 

atividade agropecuária exigir; 

III – não detenha, a qualquer título, área superior a quatro módulos 

fiscais, quantificados segundo a legislação em vigor; 

IV – tenha, no mínimo, oitenta por cento de sua renda bruta anual 

proveniente da exploração agropecuária ou extrativa e; 

V – resida na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural próximo. 

Feitas essas considerações, importante destacar que o direito dos 

agricultores de guardar, intercambiar, doar e reutilizar sementes próprias com 

outros agricultores pode se tornar ilusório se a variedade vegetal incorporar 

material genético protegido por patentes de processo, uma vez que o titular da 

                                                           
10 Por exceção, as limitações ao direito do obtentor não são aplicadas para a cultura da cana-
de-açúcar mediante regra expressa descrita no parágrafo 1° do art. 10 quando direcionada 
para uso próprio, persistindo a necessidade do produtor rural de cana-de-açúcar a obtenção da 
permissão do titular da variedade protegida que se pretende utilizar. 
11 Art. 9º A proteção assegura a seu titular o direito à reprodução comercial no território 
brasileiro, ficando vedados a terceiros, durante o prazo de proteção, a produção com fins 
comerciais, o oferecimento à venda ou a comercialização, do material de propagação da 
cultivar, sem sua autorização. 
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exclusiva patentária poderá impedir tais práticas que são vitais para a 

segurança alimentar. 

Haja vista o caso sob judice12 entre a multinacional Monsanto do Brasil, 

Monsanto Technology LLC versus os produtores gaúchos - Sindicato Rural de 

Passo Fundo e outros - que contestaram os procedimentos adotados pela 

empresa, vez que os impedia de reservar produtos de suas colheitas para 

replantio e comercialização, além da proibição de doar e trocar sementes 

dentro de programas oficiais e cobrar de forma arbitrária, ilegal e abusiva 

royalties sobre sementes e grãos descendentes da chamada soja Roundup 

Ready (RR)13. 

A fim de neutralizar o conflito existente,  a legislação de patentes deverá 

incluir em suas normas, exceções e limitações a fim de permitir aos mesmos 

moldes dos regimes PVP ou cultivares que versam sobre o farmers rights, 

como exemplo, a salva e o reutilizo de sementes próprias.  

Pelo artigo 11 da Diretiva Europeia relativa às invenções 

biotecnológicas, esses atos são admissíveis, muito embora sujeitos ao 

pagamento de uma contraprestação aos criadores (os pequenos agricultores 

estão isentos desse pagamento). 

Carlos Correa14 nos diz que a exceção pode ser igualmente prevista 

sem remuneração independentemente do tamanho da propriedade rural. Este 

seria componente chave de um regime legal sensível às políticas de segurança 

                                                           
12Apelação Cível: n° 70049447253 (n° CNJ: 0251316-44.2012.8.21.7000) 2012. 
Apelantes: Monsanto Technology LLC, Monsanto do Brasil LTDA. 
Apelados: Sindicato Rural de Passo Fundo e outros. 
Litisconsortes: Sindicato Rural de Jataí; Associação dos Agricultores de Dom Pedrito. 
Assistentes: Associação Brasileira de Sementes e Mudas – ABRASEM, Agrobio Associação de 
Emp. Biotecnologia, Agricultura e Agroindústria. 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. SOJA 
TRANSGÊNICA. LEI DE PATENTES E LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES. RAZÕES DE 
AGRAVOS RETIDOS AFASTADAS E PRELIMINARES SUPERADAS. 
13 Para entender sobre o caso vide: ÁVILA, Charlene. Das patentes aos royalties – o caso da 
soja transgênica da Monsanto. Revista de propriedade intelectual – Direito Contemporâneo – 
Constituição – PIDCC. Edição 03/2013, junho./2013, ISSN eletrônico 2316-8080. ÁVILA, 
Charlene. Apontamentos sobre a cobrança de royalties da soja RR1 e outras questões 
emblemáticas em propriedade intelectual. Revista de propriedade intelectual – Direito 
Contemporâneo – Constituição – PIDCC, edição 07/2014, out./2014. ISSN eletrônico 2316-
8080. www.pidcc.com.br  
14 CORREA, Carlos. TRIPS – relate patent flexibilities and food security. Options for developing 
countries. Policy Guide, September, 2012. 

http://www.pidcc.com.br/
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alimentar15, uma vez que reduziria os custos de produção e promoveriam a 

diversificação das fontes de abastecimento de sementes. 

 

Das distintas abordagens legais e jurisprudenciais sobre as patentes de 
plantas e variedades vegetais 
 

Diferentemente das Convenções de Paris e Berna, o Acordo Trips 

estabeleceu regras de padrões mínimos para a proteção dos direitos de 

propriedade intelectual os quais abarcam obrigações relativas ao escopo, 

objeto e duração desta proteção16. 

Partindo do princípio que o fundamento legal da patenteabilidade de 

plantas, em geral, é construído sobre os mesmos princípios básicos como os 

que prevalecem para outras invenções, ou seja, que qualquer tipo de invenção 

em qualquer tipo de tecnologia pode ser considerado patenteável, (artigo 27 do 

Trips).  

Estabelece o Acordo, por outro lado, um rol de invenções que podem ser 

consideradas nas respectivas legislações dos países membros, como não 

acobertadas pelo direito de exclusiva17.  

                                                           
15 A segurança alimentar é definida como sendo “quando todas as pessoas, em todos os 
momentos, têm acesso a uma alimentação suficiente, segura e alimentos nutritivos para 
satisfazer as suas necessidades dietéticas e preferências alimentares para uma vida ativa e 
saudável. Artigo 1 da Declaração de Roma de 1996 sobre a Segurança Alimentar Mundial”.  
16 A Convenção de Paris preserva a base territorial dos direitos de propriedade intelectual, não 
cria novas leis substantivas nem obriga que os membros adotem novas leis. Ela permite, 
portanto, considerável variação no escopo e duração da proteção de propriedade intelectual. A 
única restrição imposta na autonomia dos membros de implementar suas próprias políticas e 
leis de propriedade intelectual é que as mesmas não podem discriminar contra estrangeiros de 
outros países-membros, (Oddi 1987; Sell, 2003). 
17 1 - Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou 
de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, 
envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. 
Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do art.65, no parágrafo 8 do A.70 e no parágrafo 3 
deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem 
discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de 
os bens serem importados ou produzidos localmente. Para os fins deste Artigo, os termos 
"passo inventivo" e "passível de aplicação industrial" podem ser considerados por um Membro 
como sinônimos aos termos "não óbvio" e "utilizável". 2 - Os Membros podem considerar como 
não patenteáveis invenções cuja exploração em seu território seja necessário evitar para 
proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, 
animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta 
determinação não seja feita apenas por que a exploração é proibida por sua legislação. 
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Assim sendo, qualquer invenção de produto ou de processo poderá ser 

patenteada em todos os setores tecnológicos, inclusive na agricultura, desde 

que respeitados certos requisitos condicionantes (novidade, atividade inventiva 

e aplicabilidade industrial), além de estabelecerem rol de exceções que podem 

ser consideradas pelos países-membros, como não incidentes aos 

mecanismos de patentes em suas legislações. 

Faculta o Acordo Trips em seu artigo 27 (1) que os países membros 

excluam da patenteabilidade, invenções cuja exploração em seu território seja 

necessária evitar para proteger a ordem pública e os bons costumes.  

Inclusive essa premissa legal visa também a proteger a vida, a saúde 

humana, animal ou vegetal, ou evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde 

que esta prerrogativa não seja apenas porque a exploração é proibida por suas 

legislações. 

No entanto, o Trips ao conferir standards mínimos de proteção à 

propriedade intelectual para os países-membros, desconsiderou as assimetrias 

entre eles e, por consequências, vários desequilíbrios são constatados, haja 

vista, concessão de patentes amplas, contradições legais e jurisprudenciais 

quanto à interpretação literal de normativos que tratam sobre limites e 

exceções/exclusões de patentes que geram desequilíbrios entre países 

detentores e usuários da tecnologia protegida18. 

E mais, a faculdade conferida pelo Trips19 aos países membros em 

proteger plantas pelo sistema de propriedade intelectual clássica ou por um 

sistema sui generis ou a complementaridade20 dos dois sistemas gerou um 

                                                                                                                                                                          
3 - Os Membros também podem considerar como não patenteáveis: a) métodos diagnósticos, 
terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais; b) plantas e 
animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de 
plantas ou animais, excetuando-se os processos não biológicos e microbiológicos. Não 
obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, 
seja por meio de um sistema "sui generis" eficaz, seja por uma combinação de ambos. O 
disposto neste subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo 
Constitutivo da OMC. 
18 AVILA, Charlene. Notas sobre patentes de novas formas polimórficas. Revista de 
propriedade intelectual, Direito contemporâneo e Constituição – PIDCC, ano 1, Ed. 01, p. 01-
38, 2012. Vide: www.pidcc.com.br  
19 Segundo o artigo 27 de TRIPs, os Estados-membros poderiam excluir dos seus sistemas de 
patente a proteção dos inventos referentes às plantas e animais (como produto), mas 
obrigatoriamente deveriam constituir sistema próprio para a proteção de variedades de plantas. 
20 A sobreposição de exclusivas através de patentes e certificados de cultivares pode ser vista 
sob duas perspectivas principais. Uma delas decorre da complementaridade entre as formas 

http://www.pidcc.com.br/
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potencial problema teórico e prático de interfaces de PI onde o mesmo objeto 

pode ser protegido por duas ou mais exclusivas envolvendo reivindicações 

concomitantes de proteção e, por conseguinte gerando conflitos pelas 

diferenças estruturais e específicas de cada modelo de proteção21. 

Enquanto o patenteamento de plantas é um assunto incerto em alguns 

sistemas legais22, a concessão de patentes para variedades de plantas é 

amplamente reconhecida no artigo 23 (b) do Trips, seja por mecanismos de 

patentes, um sistema sui generis ou a combinação de ambos. 

Assim, cada país é facultado excluir da patenteabilidade plantas e 

animais e processos essencialmente biológicos para obtenção de plantas. Por 

outro lado, não fazem parte dessa exclusão facultativa, microorganismos, 

processos não biológicos e microbiológicos. 

Embora as plantas sejam excluídas da patenteabilidade, em muitos 

países, o âmbito da exclusão varia sistemas jurídicos nacionais23. As plantas 

são protegidas por patente de produto, enquanto as células e genes de plantas 

são elegíveis para a proteção conferida pela patente de processo. 

                                                                                                                                                                          
de proteção. No caso da proteção de plantas pela legislação brasileira de cultivares os direitos 
de exclusiva é obtida por meio de concessão de certificados de proteção de cultivares. A 
contrario senso, as variedades vegetais, em tese, podem ser protegidas através da Lei n° 
9.456/1997 e, concomitantemente, os processos de inserção que tenham por objeto genes 
manipulados geneticamente e os próprios genes, se patenteados abarcarão a proteção pela 
Lei n° 9.279/1996. Além de que, no sistema de patentes, a proteção de um processo se 
estende aos produtos obtidos diretamente por ele, por força do artigo 42, I e II, o que, no caso 
das plantas, pode ser entendido como abarcando não só a primeira geração resultante do 
processo, como as ulteriores. Plaza Charlene de Ávila, Santos, Nivaldo dos. A interpenetração 
de direitos de proteção em propriedade intelectual: o caso das patentes de invenção cultivares. 
Anais Conpedi, 2010 – vide: www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3132.pdf  
21 O invento será considerado com tal se contiver a tecnicidade em seu objeto, em sua 
aplicação e em seu resultado. Protege-se, assim, uma solução técnica para problemas técnicos 
visando à satisfação de fins determinados, de necessidades de ordem prática. 
22 Por exemplo, a Suprema Corte do Canadá decidiu no que diz respeito ao âmbito de 
aplicação da exclusão da patenteabilidade das plantas, que formas de vida superiores não são 
abrangidos pela definição de "invenção" previsto pela Lei Patente canadense (Harvard 
College v. Canadá (Comissário de Patentes), [2002] 4 SCR 45). O Supremo Tribunal 
considerou, no entanto, em Monsanto Canadá Inc. v. Schmeiser a patenteabilidade de genes e 
células de plantas geneticamente modificadas. 
23O Japão é um exemplo de um país em que são permitidas patentes sobre plantas. A 
legislação nacional japonesa não contém nenhuma disposição para as plantas ou variedades 
vegetais, que são, por conseguinte, na medida em que patenteável a invenção satisfazer os 
critérios de novidade, aplicação industrial inventiva  e sujeitas uma divulgação adequada. O 
Escritório de Patentes japonês adotou diretrizes para as invenções em áreas específicas, como 
a engenharia genética e certos tipos de invenções biológicas.  

http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3132.pdf
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Portanto, a questão da exclusão da patenteabilidade de plantas não se 

limita às plantas em si, mas também sobre suas partes subcelulares, incluindo 

células e genes, bem como métodos de melhoramento de plantas.  

Note-se a definição legal de “planta inteira”: a planta com todas as suas 

partes passíveis de serem utilizadas na propagação de uma variedade cultivar. 

Por oposição ao material propagativo, e aos elementos vegetais em geral, a 

planta inteira se define pelo composto de todas as partes passíveis de serem 

utilizadas na propagação de uma cultivar24: 

O objeto da proteção do direito exclusivo sobre as cultivares é a solução 

técnica, expressa em informação genética, tal como contida num elemento 

vegetal classificado como cultivar. Enquanto tal informação assegure a 

reprodutibilidade da solução técnica – que ela seja estável de geração a 

geração e homogênea a cada espécime no qual se aplique – e satisfizer os 

requisitos de novidade e contributo mínimo (além das demais exigências 

legais) o Estado constituirá a exclusiva pertinente.  

É essa relação necessária com a materialidade do elemento vegetal que 

constitui um dos traços distintivos da proteção oferecida pelas patentes, 

quando a lei nacional o admite.  

O elemento vegetal é o corpus mechanicum que suporta e incorpora o 

bem imaterial, objeto da proteção: é sobre esse bem, ou corpus mysticum, 

tomado na sua peculiar relação com o elemento vegetal pertinente, que a 

exclusividade incide: 
Uma vez que se distinguem o bem intangível, ou incorpóreo, 
dos bens tangíveis perante os quais reagem os sentidos, é 
necessário reencontrar essa distinção no livro de papel ou 
pergaminho e a poesia, elocução ou imagem visual que nele se 
encerra. O bem incorpóreo subsiste, muitas vezes, além de 
qualquer suporte, mas pode habitar o livro, máquina ou planta. 
Tal distinção entre o corpóreo (a que se dá o nome de corpus 
mechanicum) e o bem imaterial (a que se dá o nome de corpus 
mysticum) tem enormes consequências para o direito25.  

 

                                                           
24 BARBOSA, op. cit. O objeto e dos limites ao direito sobre cultivares – doutrina e precedentes 
correntes, 2014. 
25 BARBOSA, Denis Borges. Do bem incorpóreo à propriedade intelectual, 2009. Disponível 
em: denisbarbosa.addr.com/teoria.pdf. Acesso: 24 de maio de 2016. 
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O material de propagação - uma semente - pode ser comida, ou dela 

extraída óleo combustível; nem por isso haverá direito exclusivo do titular do 

Certificado. Não é por ser material de propagação, mas por ser ele usado como 

tal, que se exerce o direito.  

Importante salientar que a exclusão de patentes para variedades 

vegetais não implica a exclusão para plantas, como o caso da maioria dos 

países europeus, enquanto os EUA não prevê a exclusão específica em 

relação à patenteabilidade dos organismos vivos26.  

Tanto o EPC como a Diretiva 44/98 da União Europeia sobre as 

invenções biotecnológicas preveem que as plantas são patenteáveis se a 

viabilidade técnica da invenção não se limita a uma determinada variedade 

vegetal.  

Como resultado, a proteção por mecanismos de patentes está disponível 

em alguns países como, por exemplo, os da União Europeia, para grupos de 

plantas que abrangem mais do que uma variedade, desde que o titular da 

patente não alegue uma variedade vegetal como tal27.  

Dessa maneira, em algumas reivindicações28 toda criação e seus 

componentes que não seja uma variedade de plantas em si, são abarcadas 

pelos mecanismos de patentes. 

No direito brasileiro, não obstante uma invenção preencha todos os 

requisitos legais para o patenteamento, será ela excluída quando envolver 

animais e plantas, exceto microorganismos transgênicos, (art. 18, III). 
                                                           
26 As plantas podem ser protegidas através de uma patente de utilidade (35 USC § 101), uma 
patente de planta (35 USC § 161) ou de um certificado de variedades vegetais (7 USC § 2321). 
27 Como  exemplo dessa declaração, produtos derivados de métodos de cruzamento e seleção 
(sementes, frutos, plantas, material de reprodução); todas as etapas do processo de criação, 
com exceção da combinação de cruzamento e seleção subsequente (tal como a seleção 
anterior ao método de cruzamento); plantas e animais descritos ou selecionados por sua 
condição genética ou  características genótipas); todas as plantas e animais com uma 
mudança em sua condição genética que não é causada pela combinação de todo o genoma 
por mutagênese aleatória, entre outros casos, já mencionados neste estudo, mas, não 
exaustivamente. Variedades de plantas, até então, proibidas de abarcar a proteção patentária, 
desde que não se enquadrem como variedades vegetais são reivindicadas explicitamente, 
criando assim, precedentes absurdos sob “os arrepios da lei”. Vide: Ávila, Charlene, op. cit, no 
prelo, 2015. 
28 Vide: O caso pimenta da Jamaica. Em maio de 2013, o Instituto Europeu de Patentes (EPO) 
concedeu uma patente (EP 2140023) a Syngenta cujo processo baseou-se em melhoramento 
convencional de plantas. 
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Muito embora, em um sentido comum o termo “microorganismo” não 

abarcar “células” e seus componentes subcelulares, na prática os escritórios de 

patentes europeus – EPO29 ampliaram sobremaneira o conceito a fim de incluir 

na incidência patentária, células de materiais vegetais e suas partes30. 

Os limites e efeitos de proteção entre patentes e cultivares possuem 

uma conformação específica quanto as suas funções no desenho 

constitucional, haja vista o artigo 5°, XXIX, da Constituição Federal que 

assegura 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. 

E como bem apregoado pela jurisprudência pátria: 
                                                           
29 A EPO tentou a seguinte explicação para o conceito de “processo essencialmente biológico” 
para efeitos de concessão ou recusa de uma patente de processo: um processo para produção 
de plantas ou animais, que se baseia no cruzamento sexual de genomas inteiros e na posterior 
seleção de plantas ou animais é excluída da patenteabilidade como sendo material 
essencialmente biológico, mesmo que outras medidas técnicas relacionadas com a preparação 
da planta ou animal ou o seu ulterior tratamento estiverem presentes na reivindicação antes ou 
após as etapas de cruzamento e seleção, (ver G/1/08 e G/2/07). Vide: http://www.epo.org/law-
practive/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_5_4_2.htm  
30 Nos Estados Unidos inclui-se na categoria de material biológico: bactéria, fungo, inclusive 
levedura, algas, protozoários, celular eucarióticas, linhagens celulares, hidridomas, plasmídeos, 
vírus, tecidos celulares de plantas, liquens e sementes. O Manual United States Patents and 
Trademark Office, 2012 acrescenta que o material biologic inclui aquele que é capaz de replica-
se direta ou indiretamente. Ainda nos Estados Unidos, não há distinção para efeitos de 
patenteamento padrão entre as plantas e variedades de plantas, como na Europa, há, assim, a 
possibilidade de se ter patente de invenção de variedades de plantas, se tais invenções 
atenderem os requisitos (em tese, mais elevados) do que a da proteção de cultivares. 
No tocante à proteção específica de cultivares, a lei americana provê dois caminhos diversos: 
para as plantas que reproduzem sexualmente e, separadamente, para as plantas que se 
reproduzem  assexualmente.  Diz o 35 USC 161 que “quem quer que invente ou descubra e 
reproduza assexuadamente qualquer variedade de planta distinta ou nova, inclusive variações 
de gomo cultivadas, mutantes, híbridos, e plantas recém encontradas, além da planta 
propagada por tubérculo ou uma planta encontrada em um estágio não cultivado, pode obter 
uma patente para tal, está sujeito às condições e necessidades desse direito”. Os meios desse 
direito relativo a patentes para invenções deverão ser aplicados para patentes para plantas, 
exceto quando determinado de outra forma30.Assim, o sistema de proteção de plantas nos 
Estados Unidos segue de forma múltipla, isto é, há a proteção abarcada por um sistema de 
patentes e a proteção de plantas reproduzíveis assexualmente – Plant Patent Act, 35 U.S.C. 
161 e, ao mesmo tempo, há um sistema alinhado aos termos da International Union from the 
protection of new varieties of plants – UPOV de 1991, o Plant Variety Protection Act, voltado 
para a proteção de plantas reproduzíveis sexualmente.Consoante o Manual of patent 
examining procedure – MPEP – UPSTO, por os Estados Unidos seguir a forma múltipla de 
proteção para plantas, patenteamento convencional (35 U.S.C. 101); patenteamento específico 
para plantas (PPA) dedicado a plantas reproduzíveis assexualmente ou a proteção sui generis 
para plantas (PVPA) direcionadas para plantas reproduzíveis sexualmente, não são 
necessariamente excludentes, suscitando, portanto, não raras vezes, debates relativamente 
novos e geração de jurisprudências. Vide: Ávila, Charlene. As especificidades das patentes do 
material genético de plantas. Revista PIDCC, 2014. 

http://www.epo.org/law-practive/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_5_4_2.htm
http://www.epo.org/law-practive/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_5_4_2.htm
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A proteção constitucional de concessão do direito temporário 
de exclusividade ao titular de uma patente, inserta no inciso 
XXIX do artigo 5° da Lei Maior, só se justifica para retribuir 
pesados investimentos relativos á novidade, atividade 
inventiva, a par da utilização industrial, pelo que já não se pode 
sustentar uma concessão de tal natureza se a matéria já se 
encontra no estado de técnica e qualquer técnico da área 
poderia ter chegado ás mesmas conclusões de utilização dos 
componentes da mesma fórmula objeto de proteção de 
patentes anteriores. (Tribunal Regional Federal da 2° Região, 
1° Turma Especializada. JC. Márcia Helena Nunes. AC 
2004.51.01.525105-9, DJ 30.09. 2008). 

 

Segundo os artigos31 10 e 18 da lei pátria, uma variedade de cultivar 

transgênica não pode alcançar a proteção clássica por patentes de produto. 

Entretanto, seu melhoramento vegetal, através de métodos biológicos ou não, 

será protegido através de certificados de proteção de cultivares, a única forma 

de proteção legal por força do enunciado do artigo 2° da Lei 9456/97. 

O artigo 8° da lei de cultivares32 diz que a proteção da cultivar recairá 

sobre o material de reprodução ou de multiplicação da planta inteira, ou seja, o 

objeto de proteção de uma planta a protege como um todo, bem como o 

conjunto de suas características. 

Note-se que a proteção direta não é sequer o cultivar, mas o material de 

propagação33 deste (art. 9o., art. 37) como, por exemplo, sementes, estacas, 

tubérculos e brotos e outras partes das plantas34. 

Essa proteção assegura a seu titular o direito de reprodução comercial 

no território brasileiro, ficando vedados a terceiros durante o prazo da proteção, 
                                                           
31 Lei 9.279/96 – art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: (...) XI- o todo ou 
parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que 
dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos 
biológicos naturais. 
Art. 18. Não são patenteáveis: (...) o todo ou parte dos seres vivos, exceto microorganismos 
transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade 
inventiva e aplicação industrial – previstos no artigo 8 e que não sejam mera descoberta. 
32 Art. 8º A proteção da cultivar recairá sobre o material de reprodução ou de multiplicação 
vegetativa da planta inteira. 
33 O material de propagação é definido pela lei de cultivares como toda e qualquer parte da 
planta ou estrutura vegetal, o que inclui sementes, na sua específica definição legal. É, assim, 
tanto o polo ativo quanto o passivo de um procedimento de reprodução ou multiplicação. 
34 Com exceção a cana-de-açúcar o qual o artigo 10, 1° da lei de cultivares especifica que o 
direito do obtentor se estende até o material que se destina para fins de processamento 
industrial, ou seja, a proteção se estende até o produto final. 
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a produção com fins comerciais, o oferecimento á venda ou a comercialização 

do material de propagação da cultivar, caso não haja autorização para tanto. 

Com efeito, todo o material propagativo é protegido pela Lei de 

cultivares, ou seja, qualquer parte de uma planta de cultivar protegida utilizada 

na reprodução ou multiplicação e sua funcionalidade como tal. 

Assim, o limite de proteção sui generis encontra-se na materialidade da 

planta em si, em suas partes ou na estrutura vegetal protegendo a sua 

reprodução e multiplicação de modo integral. 

 
Proposta para neutralizar os efeitos da sobreposição de direitos entre 
patentes e cultivares 
 
 Vamos imaginar que uma patente de processo incida sobre as 

qualidades e propriedades de uma semente produzida por uma espécie de 

cultivar. Poderá o titular da patente de processo proibir irrestritamente, para 

quaisquer fins mercadológicos, a ulterior utilização, importação, 

armazenamento e/ou venda das sementes derivadas destas cultivares em que 

foi realizada a modificação e manipulação genética? Ou somente poderá o 

titular proibir a utilização com fins mercadológicos desta mesma derivação 

quando tais sementes sejam produzidas e/ou utilizadas para produzir alimento, 

ou para fins de pesquisa científica ou quaisquer substancias com propriedades 

terapêuticas?  

 E ainda, imaginemos, nas hipóteses da patente ter como objeto 

sequências genéticas, proteínas e células derivadas de plantas geneticamente 

manipuladas (por exemplo, mediante a inserção de genes “forasteiros”), bem 

como os processos que permitem a manipulação genética, destinadas a 

conferir maior resistência das plantas assim germinadas a determinados tipos 

de pesticidas e herbicidas, permitindo um notório acréscimo de produção de 

estas cultivares por hectare. 

 Ou mesmo a recusa de um agricultor em adquirir sementes 

geneticamente modificadas – se surpreende, por via de insetos polinizadores e 

do vento, os seus campos de cultivo “invadidos” por uma variedade de cultivar 

protegida por patentes, como também, a não segregação entre as sementes 

convencionais com as transgênicas ( armazenadas nos mesmo silos, 
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transportes) e, por consequência, o agricultor é demandado nos Tribunais para 

indenizar o titular da patente e cessar a alegada prática de multiplicação da 

variedade de cultivar geneticamente modificada. 

Todos esses exemplos acima mencionados assentam em casos concretos 

discutidos, ou em discussão nos tribunais. 

Note-se os casos entre sojicultores e a Monsanto nos nossos Tribunais 

pela cobrança indevida de royalties. Sabemos que pelo artigo 61, a detentora 

da tecnologia poderia cobrar pela tecnologia (do processo) quando licenciasse 

uma instituição de pesquisa. Essa instituição por sua vez, de posse desse 

conhecimento, venderia ao produtor de semente e que depois venderia ao 

agricultor. Infelizmente isso não acontece.  

A detentora da tecnologia fatura quando vende a tecnologia para uma 

instituição de pesquisa, recebe quando essa instituição vende para uma 

sementeira, as sementeiras pagam para fazer a multiplicação e por sua o 

produtor rural paga ao adquirir as sementes. Além de absurdo tais práticas 

usualmente utilizadas pela empresa multinacional, são lesivas a agricultura 

nacional e para aqueles que a produz, como também afronta a nossa 

legislação. 

Assim, devido às características e especificidades do material biológico, 

principalmente em alguns casos a replicabilidade ou autoreplicabilidade, 

reclama-se a consagração de um regime jurídico especial no que concerne o 

alcance de proteção do direito de patente que sobre tais matérias, processos 

ou usos possam vir ser concedido, a fim de socializar os lucros em prol da 

agricultura nacional e de quem a produz. 

 Por outro lado, a proposta de uma possível neutralização para a 

denominada sobreposição de exclusivas, principalmente pelo mecanismo da 

licença por dependência resolveria o problema do não esgotamento de direitos 

quando da patente biotecnológica aos moldes do artigo 43 e da extensão 

indireta entre patentes de processo e de produto do artigo 42, todos eles 

relativos à lei 9.279/96. 

Assim vejamos: 
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 Como dissemos anteriormente, o material propagativo da planta é 

protegível pela Lei 9.456/97, bem como os processos que tenham por objeto 

genes manipulados geneticamente e insertos na variedade vegetal abarcarão a 

proteção da lei 9.279/96 – se patenteados. 

De acordo com a lei clássica de propriedade intelectual em seu artigo 42 

a patente confere a seu titular o direito de impedir terceiro, sem seu 

consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com 

esses propósitos: 

 I- produto objeto de patente,  

 II- processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. 

 §1° - ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros 

contribuam para que os outros pratiquem os atos estipulados neste artigo.  

§2° ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o 

inciso II deste artigo, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, 

mediante determinação judicial específica, que o produto foi obtido por 

processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente. 

A proteção por patente que se refere o artigo 4235 confere a seu titular 

os direitos exclusivos quando:  

I. O objeto de uma patente for de produto, para evitar que terceiros sem o 

consentimento do titular: fabrique, use, coloque à venda ou importe para esses 

efeitos o produto. Isto é, a tecnologia de um objeto físico determinado;  

                                                           
Art. 42. A patente confere a seu titular o direito de impedir terceiro, sem seu consentimento, de 
produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com esses propósitos: I- produto objeto de 
patente, II- processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. §1° - ao titular da 
patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que os outros 
pratiquem os atos estipulados neste artigo. §2° ocorrerá violação de direito da patente de 
processo, a que se refere o inciso II deste artigo, quando o possuidor ou proprietário não 
comprovar, mediante determinação judicial específica, que o produto foi obtido por processo de 
fabricação diverso daquele protegido pela patente. (o próprio texto de TRIPs sublinha a 
incompletude do presente artigo, ao indicar que necessariamente a patente também incluirá 
pelo menos “o direito de cedê-la ou transferi-la por sucessão e o de efetuar contratos de 
licença”). Mais ainda, esse teor negativo é complementado pelos dispositivos penais do art. 
183, que configuram, em conjunção com este art. 42, um complexo ilógico e desconforme. 
BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. O Código de propriedade 
industrial conforme os tribunais. Comentado com precedentes judiciais, Lumem Juris, 2011. 
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II. O objeto de uma patente for um processo, para evitar que terceiros sem o 

consentimento do titular: use, oferte para venda, venda ou importe o produto 

obtido diretamente do processo patenteado.  

 Note-se que pelo sistema de patentes, a proteção de um processo se 

estende aos produtos obtidos diretamente por ele, o que no caso das plantas, 

por ser entendido como abarcando não só a primeira geração resultante do 

processo, como as ulteriores e até mesmo os produtos resultantes do 

processo.  

Dessa premissa, verifica-se que há um problema constitucional quando 

da concessão de patente sobre um processo biotecnológico para a criação de 

uma planta transgênica, porque em um primeiro momento pode conferir ao 

titular, em tese, os mesmos direitos de propriedade sobre essa planta criada a 

partir do processo patenteado.  

Logo, por uma análise literal do enunciado do artigo 42, I e II, tem-se que 

o titular de patente de invenção, cuja proteção abarca “novo” atributo de uma 

planta, tal como um gene com uma nova função, tem o direito de explorar com 

exclusividade essa planta no Brasil ou vedar que terceiros a utilizem 

comercialmente, sem sua autorização, ou mesmo a cobrança através de 

contratos de royalties pelo uso da tecnologia protegida.  

Note-se, porém, que a proteção conferida aos produtos fabricados com 

processos patenteados de acordo com o artigo 42, I e II; a estes, se dará a 

tutela equivalente ao dos produtos patenteados somente enquanto provenham 

efetivamente do processo reivindicado, desde que o “produto seja obtido 

diretamente por processo patenteado”, e é neste aspecto há que observar o 

limite estabelecido em lei. 

Portanto, o ponto crucial deste enunciado é a expressão “diretamente”, 

isto é: se o produto é objeto de modificações posteriores à aplicação do 

processo patenteado, ou é absorvido como uma parte secundária de um 

complexo maior, não há aplicação deste dispositivo. “Um parafuso feito por um 
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processo patenteado não trará sob o controle do titular da patente o carro onde 

ele foi parafusado”36. 

Não obstante, a lei de cultivares em seu artigo 2° disciplina que a 

proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar se 

efetua mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, 

considerado bem móvel para todos os efeitos legais e única forma de proteção 

de cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de 

suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa, no País. 

Dessa forma, o artigo mencionado veda a cumulação de direitos de 

proteção e confere direito ao agricultor melhorista de afastar outras 

modalidades de proteção. 

Existe em nossos tribunais uma série de equívocos quanto ao conceito 

de produto como senso comum e invento como solução técnica para 

problemas técnicos que se expressa em um objeto. Alertava Denis Barbosa 

que: 
(...) a patente não protege o produto no sentido do senso 
comum, mas a solução técnica para um problema técnico 
(invento) que se expressa num objeto. É o bem imaterial ou 
corpus mysticum, aqui coexistencial a um objeto. Grande 
número de equívocos nos pleitos de infração está na confusão 
entre o produto de senso comum e o invento, que pode ser até 
mesmo invisível no produto. Veda-se a concorrência não dos 
produtos do senso comum, que devem ficar livres para 
benefício da livre iniciativa, mas o emprego do invento, 
vedação essa em benefício da dinamicidade da inovação. Nas 
raras hipóteses de uma invenção de um produto inteiro, haverá 
sim uma igualdade entre a noção de produto do senso comum 
e o desta Lei37. 

 

A fim de solucionar ou mesmo neutralizar os problemas constitucionais 

que a cumulação de direitos proporciona o mestre Denis Borges Barbosa 

sugere a inserção de um § 3° para o enunciado do artigo 42 da lei 9.279/96: 

Artigo 42: 

                                                           
36 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. O Código de propriedade 
industrial conforme os tribunais. Comentado com precedentes judiciais, Lúmen Juris, 2011. 
37 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. O Código de propriedade 
industrial conforme os tribunais. Comentado com precedentes judiciais, Lumem Juris, 2011. 
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 § 3° - “o disposto no inciso II do caput, no tocante aos produtos 

diretamente obtidos por processos patenteados, não será aplicável às 

cultivares suscetíveis de proteção segundo legislação própria”. 

 O referido doutrinador esclarece que uma vez que se faça chegar ao 

agricultor material de propagação (ou seja, o elemento que é protegível por 

registro de cultivares) que porventura se tenha protegido por patentes, o 

agricultor terá, em relação a tal material, exatamente as mesmas faculdades 

que teria, se tal material fosse protegido por registro de cultivares. 

 Na verdade, o escopo da proposta neutraliza os efeitos de uma patente 

de processo para plantas quanto a patentes de produto, como por exemplo, 

uma planta de uma tecnologia de microrganismos transgênicos e incide 

diretamente nas regras do artigo 43 da Lei 9.279/96, com as seguintes 

inserções: 

Art. 43 (...) 

VIII- A venda ou outra forma de comercialização de material de 

propagação vegetal a um agricultor pelo titular da patente ou com seu 

consentimento para o uso agrícola implica a permissão de o agricultor utilizar o 

produto de sua colheita nas hipóteses previstas no art. 10 da lei 9.456/9738. 

                                                           
38 Artigo 10. Não fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que: I- reserva 
e planta sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de 
terceiros cuja posse detenha; II- usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto 
obtido de seu plantio, exceto para fins reprodutivos; III- utiliza a cultivar como fonte de variação 
no melhoramento genético ou na pesquisa científica; IV- sendo pequeno produtor rural, 
multiplica sementes, para doação ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores 
rurais, no âmbito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, 
conduzidos por órgãos públicos ou organizações não governamentais, autorizados pelo Poder 
Público. §1° Não se aplicam a s disposições do caput especificamente para a cultura de cana-
de-açúcar, hipótese que serão observadas as seguintes disposições adicionais, relativamente 
ao direito de propriedade sobre o cultivar: I. para multiplicar material vegetativo, mesmo que 
para uso próprio, o produtor obrigar-se-á a obter a autorização do titular do direito sobre a 
cultivar; II. Quando, para a concessão de autorização, for exigido pagamento, não poderá este 
ferir o equilíbrio econômico-financeiro da lavoura desenvolvida pelo produtor; III. Somente se 
aplica o disposto no inciso I às lavouras conduzidas por produtores que detenham a posse ou 
domínio de propriedades rurais com área equivalente a, no mínimo a quatro módulos fiscais, 
calculados de acordo com o estabelecido na Lei n. 4.504 de 30 de novembro de 1964, quando 
destinadasa produção para fins de processamento industrial; IV. As disposições deste 
parágrafo não se aplicam aos produtores que, comprovadamente, tenham iniciado, antes da 
data da promulgação desta lei, processo de multiplicação, para uso próprio, de cultivar que 
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 O disposto no artigo anterior não se aplica: (...) 

Parágrafo único: Considerando a destinação do sistema de patentes ao 

interesse social, ao desenvolvimento econômico e social do País, e levando em 

conta especialmente as necessidades de saúde pública, assim como o 

propósito de estimular os investimentos na obtenção de novas tecnologias, a 

decisão judicial poderá declarar num caso específico que o disposto no art. 42 

não se aplica em outros casos que não os mencionados neste artigo, quando a 

hipótese em questão não conflite de forma não razoável a exploração normal 

da patente e não prejudique de forma não razoável os interesses legítimos de 

seu titular.39 

Em se tratando de patentes biotecnológicas, existem especificidades e 

condicionantes distintas daquelas aplicadas á matéria não biológica. Pelo artigo 

42 da lei de propriedade intelectual clássica não se verifica a aplicação da 

norma que apregoa que “a terceiros, no caso de patentes relacionadas com 

matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto 

patenteado, que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da 

patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja 

utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em 

causa”, (art. 43, VI).  

O enunciado do artigo 43 abarca um rol de limites ao exercício dos 

direitos exclusivos determinados pelo artigo 42 da Lei 9.279/96 que neutraliza, 

em tese, os efeitos da intercessão entre exclusivas. 

Assim sendo:  
                                                                                                                                                                          
venha a ser protegida § 2°. Para efeitos do inciso III do caput, sempre que: I. for indispensável 
a utilização repetida da cultivar protegida para produção comercial de outra cultivar ou de 
híbrido, fica o titular da segunda obrigado a obter autorização do titular do direito de proteção 
da primeira; II. Uma cultivar venha a ser caracterizada como essencialmente derivada de uma 
cultivar protegida, sua exploração comercial estará condicionada a autorização do titular da 
proteção desta mesma cultivar protegida; § 3° Considera-se pequeno produtor rural, para fins 
do disposto no inciso IV do caput, aquele que, simultaneamente, atenda os seguintes 
requisitos: I. explore parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arredantário ou 
parceiro, II. Mantenha até dois empregados permanentes sendo admitido ainda o recurso 
eventual da ajuda de terceiros, quando a natureza sazonal da atividade agropecuária o exigir, 
III. Não detenha a qualquer titulo, área superior a quatro módulos fiscais, quantificados 
segundo a legislação em vigor; IV. Tenha, no mínimo, oitenta por cento de sua renda anual 
proveniente da exploração agropecuária ou extrativa, e V. resida na propriedade ou em 
aglomerado urbano ou rural próximo. 
39 BARBOSA, Denis Borges. Proposta para regular a intercessão entre patentes/cultivares, 
2010. Vide: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos.200/economia/patente_cultivar.pdf  

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos.200/economia/patente_cultivar.pdf
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►Independentemente de a semente estar impregnada pelo elemento 

genético protegido por patentes, qualquer outro ato posterior, relativo ao 

produto patenteado ou do processo patenteado, fugira do controle do titular do 

privilégio; 

►Nestes casos, o prescrito no artigo 43 sobre a exaustão de direitos 

redimiria ou neutralizaria o controle. 

O referido doutrinador40 também procura minimizar a intercessão dos 

direitos de exclusivas utilizando os moldes pertinentes ao exemplo da União 

Europeia, no tocante à recíproca licença de dependência entre as duas 

modalidades de proteção (emenda ainda à Lei 9.279/96) referendando, para 

tanto, o artigo 70 para contemplar a autorização estatal aquele que criou uma 

patente dependente, inclusive regulamentar o pagamento razoável de royalties 

ao detentor da patente dominante. 

Na lei de cultivares, o cultivar para os efeitos de dependência é uma 

proteção de patente de produto, mas por força do artigo 1° da mencionada lei 

uma patente de invenção não restringe a utilização em uma cultivar, sendo-lhe, 

portanto, inoponível. 

Com relação ao artigo 70, propõe o doutrinador à inserção do artigo 70-

A: 

Artigo 70 A: 

Quando o requerente ou titular dos direitos previstos pela lei n.º 9.456, 

de 25 de abril de 1997 não puder explorar o respectivo cultivar sem infringir 

uma patente anterior, ser-lhe-á facultado solicitar ao Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial licença compulsória, não exclusiva, da invenção 

protegida pela patente, sujeita ao pagamento da remuneração calculada na 

forma do art. 73 desta Lei. 

                                                           
40 BARBOSA, Denis Borges. O objeto e dos limites ao direito sobre cultivares – doutrina e 
precedentes correntes, 2014. 
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Como parágrafo único do artigo 70-A, sendo a licença concedida, o 

titular da patente terá direito a uma licença cruzada em condições razoáveis, 

para utilizar a variedade protegida. 

 Segue como proposta a inserção do artigo 70-B: 

Artigo 70 B: 

 Quando o titular de uma patente relativa a uma invenção biotecnológica 

não puder explorá-la sem infringir um direito de registro de cultivares, ser-lhe-á 

facultado solicitar ao órgão competente para a emissão do respectivo 

certificado de registro uma licença obrigatória para a exploração não exclusiva 

da variedade protegida por esse direito, sujeito ao pagamento de uma 

remuneração adequada. Concedida tal licença, o titular do registro de cultivar 

tem direito a uma licença cruzada, em condições razoáveis, para utilizar a 

invenção protegida, (parágrafo único). 

Por fim, a proposta de inserção do artigo 70-C, quando das hipóteses 

dos artigos 70-A e 70-B desta lei, os requerentes das licenças deverão provar: 

(A) que solicitaram, sem obterem, ao titular da patente ou do registro de 

cultivar uma licença voluntária; 

(B) a variedade vegetal ou a invenção representa um progresso técnico 

importante de interesse econômico considerável relativamente à invenção 

reivindicada na patente ou à variedade vegetal protegida. 

A licença compulsória estabelecida nos artigos 68 ao 71 da lei 9.279/96 

abarca quatro modalidades, tais sejam: licença por abuso de direitos, licença 

de dependência (artigo 70); licença por interesse público; e licença legal que o 

empregado concede a seu empregador.  

Aqui nos interessa a licença de dependência: 

O mecanismo da licença de dependência do artigo 70 da lei patentária 

poderá ser aplicável tanto para patente de processo quanto a de produto e 

ocorre quando o aperfeiçoamento ou exploração de uma patente depender 

necessariamente da utilização de outra e, cujo titular denegar a autorização 

para o licenciamento voluntário.  
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A licença de dependência é alicerçada nos seguintes requisitos 

objetivos, a fim de demonstrar a necessidade de sua concessão: 

► a necessidade de demonstração de dependência entre os inventos; 

► aliada ao fato de a nova patente representar robusto avanço em face 

do estado da arte anterior e, por fim, 

► a expressa inviabilidade de acordo com o titular da patente 

dominante. 

Em que pese à ausência de maior complexidade para o entendimento de 

tal licença, observa-se que ela está a serviço de um valor constitucional de 

extrema relevância na seara científico-tecnológica: a promoção do progresso 

da nação. Além de sua presença como cláusula finalística expressa no art. 5º, 

XXIX da CF, o desenvolvimento do País é, ainda, cuidado detalhadamente na 

regulamentação da ciência e tecnologia, prevista nos seus artigos 218 e 219 da 

Constituição41.  

O avanço tecnológico é intimamente vinculado à busca por solução de 

problemas dos brasileiros, visto que sua promoção é hábil a auxiliar o 

desenvolvimento econômico e social. Dessa forma, ao invés de unicamente 

possibilitar a consecução de anseios privados; a licença de dependência 

apresenta-se como um instrumento capaz de viabilizar o desenvolvimento 

tecnológico do Brasil, por meio da harmonização entre os interesses do titular 

da patente dominante, da dependente e, de forma indireta, da coletividade 

beneficiada com a evolução científica42.   

De instituto afeito à cláusula finalistica da nossa carta magna, a licença 

por dependência é um mecanismo capaz de harmonizar as prerrogativas do 

particular e o interesse social, sendo, deste modo, alçada ao papel de 

instrumento de essencial importância no contexto do direito de patentes, pois 

sua previsão permite que se estabeleça um equilíbrio entre o interesse privado 
                                                           
41 LEONARDOS, Gabriel Francisco; RIBEIRO de CASTRO, Raul Murad. Notas em defesa da 
licença compulsória: da fundamentação à eficácia. Revista eletrônica do IBPI – Revel. 
42 LEONARDOS, Gabriel Francisco; RIBEIRO de CASTRO, Raul Murad. Notas em defesa da 
licença compulsória: da fundamentação à eficácia. Revista eletrônica do IBPI – Revel. 
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do titular e os interesses públicos que possam vir a contrapor-se a ele, 

garantindo a realização dos objetivos e funções próprias do ordenamento 

jurídico e evitando distorções, como é o caso da sobreposição entre patentes e 

cultivares. 

Denis Barbosa ao referir-se a cláusula finalística inserida no art. 5º, XXIX 

da Constituição Federal é categórico em asseverar que a propriedade industrial 

– aí incluída a patentária – não está unicamente destinada à consolidação das 

finalidades genéricas do interesse social e do bem público, sendo, desse modo, 

insuficiente sua adequação à função social, assentada no art. 5º, XXIII, como 

elemento valorativo a todas as espécies de propriedade.  

Nessa linha, a previsão pela Constituição de fins específicos para a 

propriedade industrial, no art. 5º, XXIX, não estaria relacionado com a 

funcionalização em geral, bem como também não albergaria outros propósitos 

alheios àquele rol, mesmo que considerados de alta relevância.43 

Neste raciocínio, o propósito constitucional finalístico do artigo 5º, inciso 

XXIX é assegurar 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. 

Portanto, o escopo de tal hipótese de licença compulsória é privilegiar 

incentivo às pesquisas científicas, de modo obter o avanço tecnológico pelo 

qual vem a ser preconizado pela entidade estatal, e é que se vê quando a 

patente anterior se torna mais aperfeiçoada e eficaz.  

Neste diapasão e em consonância com o artigo 70 § 2° quando a 

patente do processo é dependente em relação ao patente do produto ou vice-

versa, ou seja, se a patente do processo representar substancial progresso 

científico ensejará a obtenção da licença obrigatória do produto, sendo 

conferido ao titular da patente licenciada o direito à licença compulsória da 

patente dependente, além dos royalties justos.  

                                                           
43 BARBOSA, Denis Borges. Bases constitucionais da propriedade intelectual. Versão corrente 
do capítulo de mesmo nome do livro Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 3ª. ed.. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 85. Disponível em 
http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/bases4.pdf. Acesso em 20/06/2016. 

http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/bases4.pdf
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Deste modo, o proprietário da patente originária também fará jus à 

exploração da licença compulsória da patente dependente pela qual veio a ser 

objeto de aperfeiçoamento, assim como o detentor dos direitos da patente 

dependente. 
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