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RESUMO: 
O presente trabalho analisa a patenteabilidade das invenções que implicam programas de 
computador no setor dos jogos electrónicos e dos métodos de fazer negócios e, sendo admitida 
tal patenteabilidade em determinados casos concretos, procura esclarecer o âmbito de proteção 
destas patentes. De igual modo, este estudo analisa, subsidiariamente, a proteção dos programas 
de computador e sistemas de jogos pelo direito de autor. 
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1. Introdução. Razão de ordem 
 

O presente estudo visa discutir o objecto de certas realidades para as quais se 

busca a concessão de direitos de patente enquanto “candidatas positivas”/“candidatas 

negativas” a essa patenteabilidade, quais sejam: as invenções que implicam programas 

de computador, em particular no domínio dos jogos (de casino em linha e fora de linha) 

e dos demais métodos de fazer negócios.  

Desde logo, cumpre analisar de cujos requisitos é que a patenteabilidade destas 

realidades depende para ser qualificada como constituindo uma solução técnica provida 

de efeito técnico. Isto porque é este o conceito de invenção que adoto. É então crucial 

saber quando é que os programas de computador (software) são parte integrante do 

progresso e das inovações tecnológicas — merecedoras da atribuição deste exclusivo 

industrial temporário, qual estímulo à manutenção ou incremento das prestações 

empresariais e esforço intelectivo dos inventores — ou se, pelo contrário, devem estas 

realidades ser somente relegadas para o universo do subsistema do direito de autor.  

A necessidade de segurança jurídica e a previsibilidade das condutas é 

importante para todos os agentes económicos em concorrência, bem como para o 

público em geral, atenta a sempre aberta possibilidade de livre utilização destas 

realidades, quanto limitações interna ou intrínseca ao exclusivo industrial (ou autoral). 

Daí que tentarei, igualmente, analisar o âmbito de proteção (mais ou menos frustre) 

destas patentes, confrontando esta tutela com a que decorre da proteção por direito de 

autor (ou proteção sui generis resultante da matriz autoral).  

Estas invenções — assim previamente qualificáveis enquanto alegadas soluções 

técnicas para problemas técnicos logradas por meio de meios técnicos — e os pedidos 

de proteção que lhes dizem respeito aumentaram exponencialmente nos últimos anos. 

Com efeito, em 2013, cerca de 16% dos pedidos de patente europeia situaram-se no 
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domínio das invenções implementadas por programas de computador 1. Faz-se 

necessário um esforço harmonizador do regime jurídico — pelo menos entre os 

tribunais dos Estados contratantes da CPE e os orgãos jurisdicionais do próprio CPE —, 

haja em vista, por um lado, o artigo 27.º, n.º 1, do Acordo APDIC/TRIPS 2, por outro, a 

infrutífera tentativa de retirar a proibição da patenteabilidade dos programas de 

computador do artigo 52.º, n.º 2, alínea c), da CPE, por ocasião da Conferência 

Diplomática de 2000 destinada à Revisão desta Convenção 3 e, enfim, a rejeição pelo 

Parlamento Europeu, em Julho de 2005 (com 648 votos e apenas 14 a favor dessa 

proposta) , da proposta de Directiva sobre invenções implementadas em programas de 

computador (com 648 votos contra e apenas 14 votos a favor dessa proposta). 

 

2. Noção de programa de computador. Os algoritmos. As invenções 
alicerçadas em métodos de fazer negócios por meio de programas de 
computador. Os conhecimentos exigíveis ao perito na especialidade (na 
engenharia informática e nas ciências da computação). A questão da 
falta de actividade inventiva destas invenções 

 
Os programas de computador constituem um conjunto de instruções para 

máquinas 4 susceptíveis de processar informações, as quais são utilizadas directamente 

                                                           
* Prof. Dr. Iuris. Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e da Universidade 
Lusíada do Porto (Portugal). Professor Titular de Propriedade Industrial e de Direito Processual Civil. 
Professor Visitante em Universidades do Brasil, Espanha, Macau, Angola, Moçambique. Juiz-Árbitro em 
litígios de Propriedade Industrial e Direito dos Contratos. Correio electrônico: remedio@fd.uc.pt.   
1 EPO, Annual Report 2013: European Patent Applications (Março 2014). Este nomen (veiculada pelo 
IEP e pela Comissão Europeia) espelha, desde logo, a interpretação restritiva da proibição prevista no 
art. 52.º, n.º 2, alínea c), in fine, da CPE, visando legitimar somente exclusão dos processos mentais puros 
do universo das realidades patenteáveis. 
2 O qual proíbe que os Estados contratantes da Organização Mundial do Comércio discriminem o 
universo das realidades patenteáveis em função do domínio da tecnologia em que estas se possa inserir. 
Sobre isto, cfr. N. PIRES DE CARVALHO, The TRIPS Regime of Patent Rights, 3.ª ed., Austin, Boston, 
Chicago, New York, The Netherlands, Wolters Kluwer, 2010, pp. 7-8, pp. 265-266. 
3 Com base na ideia de que esta proibição se revelava obsoleta, tendo em conta a jurisprudência então 
formada nas Câmaras Técnicas de Recurso do IEP, segundo a qual as invenções que implicam programas 
de computador são patenteáveis, contanto que produzam um (qualquer) efeito técnico. Cfr., infra, 2.3., 
para mais desenvolvimentos. 
4 J. de OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Civil – Direito de Autor, Coimbra, Coimbra Editora, 1992, p. 76. 
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(em código binário ou código-objecto executável apenas por máquinas) ou 

indirectamente (em linguagens de alto nível, tais como Cobol, C, C++, Visual Basic 

etc., ou seja em código-fonte, as quais devem ser compiladas em momento anterior ao 

da sua inserção) por estas máquinas, tendo em vista a execução de uma determinada 

função, tarefa ou a obtenção de um certo resultado (p. ex., no domínio dos jogos de 

casino). Vale isto por dizer que se trata de um acervo de instruções sequenciadas que 

aplicam (id est, que interpretam e desenvolvem) um algoritmo. É, portanto, errado 

dizer-se que o programa de computador é uma parte de um CD-ROM de um qualquer 

outro dispositivo corpóreo susceptível de o prover de aplicações funcionais 5. Já, por 

sua vez, o algoritmo é um expediente técnico geral de resolução de um problema, 

sendo, por isso, orientado para o problema 6.  

O algoritmo traduz assim sequências ou sucessão finita de etapas, com base num 

número limitado de instruções, claras e objectivamente possíveis, o qual visa produzir 

um determinado resultado, resolvendo todos os problemas de uma determinada espécie 

ou classe de problemas. Mas os algoritmos são os elementos essenciais (e a génese da 

existência) dos programas de computador, visto que aqueles são “traduzidos” numa 

linguagem “entendida” ou, sobretudo, “executável” pela máquina (o hardware), num 

programa capaz de ser executado por essa máquina ou por uma rede de máquinas que 

processem informações, em linha (na Internet) ou fora de linha.  

Num sentido mais amplo, os algoritmos (não circunscrito apenas às operações 

matemáticas) são conjuntos ordenados e sequenciais de todas as instruções precisas, 

finitas, inequívoca, analíticas, gerais e abstractas, formuladas ex ante, cuja escrupulosa e 

literal aplicação permite a obtenção do resultado pretendido ou a execução da função 

desejada 7. Assim se compreende que os algoritmos não são apenas os algoritmos 

                                                           
5 Tb., neste sentido Graig A. NARD, The Law of Patents, 3.ª ed., New York, Wolters Kluwer, 2014, p. 
236; N. PIRES DE CARVALHO, The TRIPS Regime of Patent Rights, 3.ª ed., 2010, cit., p. 265. 
6 D. JUNGNICKEL, Graphs, Networks and Algorithms, 2.ª reimpressão, trad. em língua inglesa, Heidelberg, 
New York, Springer, 2002, p. 36; J. de OLIVEIRA ASCENSÃO, “A proteção jurídica dos programas de 
computador”, in: Revista da Ordem dos Advogados, ano 50, I, Abril 1990, p. 69 ss., p. 73. 
7 J. P. REMÉDIO MARQUES, Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual, vol. II, 2007, cit., pp. 700-701, 
nota 1674 (e bibliografia aí referida); J. A. GARCIA MARQUES/A. G. LOURENÇO MARTINS, Direito da 
Informática, 2.ª ed., Coimbra, Almedina, 2006, p. 544 (definindo o algoritmo como sendo uma 
“sequência finita e não ambígua de instruções para solucionar um problema computável”). 
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matemáticos, já que podem servir os propósitos de qualquer actividade humana 

(incluindo no domínio do exercício de actividades económicas e do jogo), pois que a 

lógica boleana (e os seus símbolos binários 0 e 1) — tal como foi percepcionada por 

CLAUDE SHANNON, um dos corifeus da computação moderna, em 1937 — não assenta 

apenas em algoritmos matemáticos. Porém, ponto essencial é saber se a utilização dos 

algoritmos no desempenho destas actividades económicas autoriza a patenteabilidade 

das soluções resultantes da execução das instruções determinadas por tais algoritmos. 

Veremos adiante esta questão. 

As alegadas invenções de métodos de fazer negócios por meio de programas de 

computador 8 têm sido objecto de proteção por direito de patente em vários países, 

desde os finais dos anos sessenta do século passado.  

Um exemplo paradigmático é a patente dos Estados Unidos da América n.º 3,573,747, intitulada 
Institutional Networks Corporation (instinet). Reivindicou-se então um sistema de negociação em bolsa 
de valores. As ofertas de compra e venda podiam ser efectuadas pelos intermediários financeiros através 
dos respectivos terminais de computador. O sistema permitia encontrar de forma automática a compatível 
entre ofertas de compra e propostas de venda de acções e obrigações, de jeito a que, uma vez 
surpreendida tal adequação, o negócio fosse imediatamente efectuado. As propostas de compra e venda 
realizadas por meio deste sistema vinculam os oferentes ou proponentes tão logo que era efectuadas e 
armazenadas na unidade central de processamento de informações dos computadores. Uma outra situação 
muito polemizada consistiu no caso Amazon.com v. BurnesaandNoble.com, 239 F.3d, 1343, decidido no 
Federal Circuit, em 2001, relativamente à patente dos E.U.A. n. 5,960,411, intitulada “Method and 
system for placing a purchase order via a Communications network”, vale dizer, a famosa “one-click 
patent” então titulada pela Amazon, tendo esta 2.ª instância entendido que a patente não fora infringida 
pois era inválida. Uma variante de tais processos de compra e venda de títulos executados por meio de 
sistemas computacionais foi a patente britânica n.º 1,489,571 (Automated Real-Time Investment 
Exchanges Ltd), de 1971. Nesta alegada invenção, o sistema estava apto a receber propostas não 
vinculativas ou expressões de interesses de compra ou venda de imóveis e outros bens. O sistema 
informático, uma vez enviadas e armazenadas as propostas de compra e venda dos bens, tentava encontrar 
propostas compatíveis. Quanto isso ocorria, os terminais (máquinas) pelos quais davam entrada as 
propostas eram colocados em linha, a fim de permitir que os dois mediadores (ou os próprios mandantes) 
continuassem a negociar. O negócio somente se concretizava (em linha e assim ficava “documentado”) 
quando uma parte aceitava a proposta da outra e teclava um específico comando do terminal do 
computador para que tal proposta fosse aceita. 
                                                           
8 J. P. REMÉDIO MARQUES, Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual, vol. II, Obtenções Vegetais. 
Conhecimentos Tradicionais. Sinais Distintivos. Bioinformática e Bases de Dados. Direito da 
Concorrência, Coimbra, Almedina, 2007, pp. 699-700. 
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À luz da matriz legal e jurisprudencial do IEP e dos seus orgãos jurisdicionais 

(Divisões de Oposição, Câmaras Técnicas de Recurso e Grande-Câmara de Recurso), a 

qual não pode deixar de influenciar o direito de patente de português, deve, desde já, 

observar-se que a patenteabilidade dos programas e das redes de computação 

respeitantes à execução de métodos de fazer negócios ou de exercer actividades 

económicas está condicionada à presença, nas reivindicações, de precípuos efeitos 

técnicos, elementos técnicos, considerações ou contribuições técnicas. O próprio 

regime jurídico da Propriedade Industrial português, constante do CPI, determina a 

exclusão da patenteabilidade dos “métodos do exercício de actividades intelectuais em 

matéria de jogo ou no domínio das actividades económicas, assim como os programas 

de computadores, como tais, sem qualquer contributo (artigo 52.º, n.º1, alínea d)), do 

CPI). 

 

2.1. O conceito de invenção e as realidades não patenteáveis 
  
Atenta a abertura dinâmica 9 do conceito de invenção e à luz do seu conceito 

funcional 10, cremos que para o direito de patente apenas podem ser protegidas as 

soluções técnicas de problemas — também eles — técnicos. E uma invenção traduz 

uma solução técnica (dirigida assim a um problema também ele técnico).  

Se é verdade que o ser uma invenção técnica ou esta exibir tecnicidade ou 

efeitos técnicos significa que para a sua execução e reproductibilidade com resultados 

constantes (maxime, pelos peritos na especialidade) se faz mister a manipulação 

                                                           
9 F.-K. BEIER, “Zukunftsprobleme des Patentrechts”, in: GRUR, 1972, p. 214 ss., p. 216; Alfred 
KEUKENSCHHRIJVER, in: R. BUSSE, Patentgesetz, Kommentar, 7.ª ed., Berlin, De Gruyter, 2013, § 1, 
anotação à margem n.º 20, p. 51, segundo o qual: “… der Begriff der Technik muss im Patentrecht 
dymanisch (˵nicht-statisch”) verstanden werden”; A. VANZETTI/V. DI CATALDO, Manuale di Diritto 
Industriale, 7.ª ed., Milano, Giuffrè, 2012, pp. 388-389; R. MOUFANG, in: R. SCHULTE, Patentgesetz mit 
Europäischem Patentübereinkommen, 9.ª ed., Köln, Berlin, Bonn, München, Carl Heymanns Verlag, 
2014, § 1, anotação à margem n.º 19, pp. 133-134. 
10 Seria inadmissível definir um conceito por meio da utilização de referentes exógenos ao subsistema do 
Direito aí onde as suas características práticas deve ser utilizadas para permitir a satisfação de pretensões 
jurídicas e/ou resolver conflitos de interesses. Cfr. R. WANK, Die juristische Begriffsbildung, München, 
C. H. Beck, 1985, p. 77 ss. 
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humanamente controlada das forças da Natureza exteriores à mente humana 11, de tal 

maneira que a solução técnica seja materializada numa coisa corpórea (incluindo 

energia, gás, etc.) — mesmo que a invenção resida no processo de obtenção de um 

produto —, não é menos verdade que a tecnologia enquanto sector do empreendimento 

humano deve achar-se aberta a novos objectos ou realidades patenteáveis. Porém, dado 

que é, não raro, difícil delimitar as realidades que podem ser patenteáveis das restantes 

— desde logo, pela circunstância de ser duvidoso que apenas o possam ser as realidades 

cujas considerações de patenteabilidade se baseiam em elementos ou características 

externas ou fenotípicas —, afigura-se mais razoável permitir a constituição de 

monopólios temporários de utilização económica da materialização (produtos, processos 

ou usos) de novas e inventivas contribuições do empreendimento humano em sectores 

da actividade humana reconhecidos como técnicos por parte do subsistema do direito 

de patente.  

Temos, portanto, uma função limitadora do conceito de tecnologia, exactamente 

a que possa ser referível a um acervo de realidades e criações técnicas aceitas 

tradicionalmente pelo direito de patente. O que significa que uma nova e inventiva área 

do empreendimento humano desfruta de tecnicidade (e de efeitos técnicos), no sentido 

do subsistema do direito de patente, se e quando constitui o aperfeiçoamento (ou, pelo 

menos, a alteração) dos conhecimentos, competências ou aptidões de um sector já 

havido (e reconhecido) como técnico pelo direito de patente 12.  

Veja-se o caso das invenções biotecnológicas. No dealbar do moderno direito de 

patente, nos finais do século XIX, a química era, seguramente, um domínio da técnica, 

cujas soluções eram “candidatas positivas” à patenteabilidade. A indústria química 

estava, ao tempo, envolvida no desenvolvimento de pigmentos, tendo em vista a sua 
                                                           
11 Isto para evitar que as actividades mentais, as ideias, os processos neurológicos possam ser patenteáveis 
e objecto de fruição económica exclusiva. 
12 Ralph NACK, Die patentierbare Erfindung unter den sich wandelnden Bedingungen  von Wissenschaft 
und Technologie, Köln, Carl Heymanns Verlag, 2002 , p. 147 ss., p. 306 ss.; Ralph NACK, “Der 
Erfindungsbegriff – eine gesetzberische Fehlkonstruktion”, in: GRUR, 2014, p. 148 ss., p. 149; Jürgen 
ENSTHALLER, “Muss der Erfindungsbegriff in § 1 PatG und Art. 52 EPÜ reformiert werden?, in: GRUR, 
2015, p. 150 ss., 152. Também, R. NACK, in: HAEDICKE, M./TIMMANN, H. (ed.), A Handbook on 
European and German Patent Law, München, Oxford, Baden-Baden, C. H. Beck, Hart, Nomos, 2014, § 
2, anotação à margem n.º 65 ss., pp. 80-82. 
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utilização na indústria têxtil. Porém, nas primícias do século XX, alguns desses 

pigmentos evidenciaram promissoras propriedades terapêuticas. Estas descobertas 

levaram algumas empresas químicas a divergir do “núcleo duro” da sua actividade 

económica, investindo recursos humanos e financeiros neste novo tipo de 

empreendimento. Assim, foi logo possível, desenvolver os primeiros antibióticos, tais 

como a penicilina, a partir desta investigação farmacêutica. Por sua vez, as soluções 

logradas pela moderna genética molecular alicerçam-se nos resultados obtidos por 

aquela primeva bioengenharia de matérias biológicas (in casu, ADN, fungos, bactérias 

e vírus). 

O círculo do patenteável constitui assim um continum expansível 13 resultante de 

anteriores contribuições do intelecto humano em sectores já abrangidos pelo subsistema 

do direito de patente: ab initio, as invenções mecânicas; depois, as invenções químicas 

e, desde a década de setenta do século XX, as invenções biotecnológicas e 

nanotecnológicas.  

De todo o modo, a abertura da patenteabilidade a novas realidades repousou 

sempre em novas e inventivas (hoc sensu, não óbvias) soluções técnicas resultantes de 

sectores de actividade económica em cujo seio anteriores empreendimentos humanos 

criativos já haviam logrado invenções patenteáveis. Das soluções técnicas logradas no 

domínio da física e da química passou-se para as soluções obtidas no domínio das 

actividades agrícolas, silvícolas (sem que, quanto as estas fosse, não raras vezes, 

esgrimido o obstáculo à patenteabilidade, segundo o qual se trataria de realidades 

equiparáveis aos fenómenos da Natureza) e mineiras e, por último, das diversas 

biotecnologias, aqui onde o corpus mechanicum da ideia inventiva consiste em matérias 

biológicas (afinal, spes vitae) manipuláveis pelos peritos na especialidade, a fim de 

lograr resultados constantes. 

                                                           
13 Salientando, também, esta dimensão, William R. CORNISH, “The International Relations of Intellectual 
Property”, in: Cambridge Lam Journal, vol. 52 n.º 1, 1993, p. 46 ss., pp.54-5; Nari LEE, “Patent Eligible 
Subject Matter Reconfiguration and the Emergence of Proprietarian Norms – The Patent Eligibility of 
Business Methods”, in: IDEA – The Journal of Law and Technology, vol. 45, n.º 3, 2005, p. 321 ss., p. 
328 ss. 
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 Eis, pois, uma a um tempo dimensão utilitarista — aí onde se possa reconhecer 

como benéfico o estímulo do alargamento das realidades patenteáveis — funcional 14 e 

«proprietarista» 15. 

 

2.2.  A exclusão da patenteabilidade dos métodos de exercício de 
actividades económicas  

 
Sempre houve, porém, uma total resistência à patenteabilidade dos métodos de 

exercício de actividades económicas, especialmente no domínio dos serviços 

financeiros 16, visto que os novos empreendimentos “inventivos” no setor das 

actividades mercantis (v.g., técnicas de organização e de gestão de empresas e de 

recursos humanos, de estenografia, de armazenamento de escrituração mercantil, livros 

                                                           
14 A. VANZETTI/V. DI CATALDO, Manuale di Diritto Industriale, 7.ª ed., cit., 2012, p. 289. 
15 Peter DRAHOS, A Philosophy of Intellectual Property, 1996, Singapore, Sydney, Dartmouth Publishing 
Group, Aldershot, 1996, pp. 201-202 (dimensão «proprietarista», esta, alicerçada na primazia ético-
jurídica da apropriação privada relativamente à utilização livre das soluções técnicas). 
16 R. NACK, Die patentierbare Erfindung unter den sich wandelnden Bedingungen von Wissenschaft und 
Technologie, cit., p. 180 ss, pese embora a exclusão da patenteabilidade abranja as invenção no domínio 
da gestão empresarial, em particular os novos e inventivos modelos de negócios e demais 
empreendimentos neste domínio: cartões de crédito codificados para aquisição de produtos ou serviços a 
partir de máquinas; métodos que se traduzam numa melhor divisão e organização do trabalho; métodos 
para determinar e ordenar os clientes a serem servidos, quando estes estão situados em diferentes locais; 
métodos de publicidade ou de promoção, em geral, de produtos ou serviços; métodos para guardar 
arquivos, etc. — R. NACK, ob. cit., p. 260 ss., para o desenvolvimento de alguns destes exemplos. Outros 
exemplos: sistema informático destinado à aquisição mais facilitada de produtos oferecidos por agentes 
económicos situados noutros países, a partir de catálogos e por meio da língua escolhida pelo potencial 
adquirente (decisão T 959/03, da Câmara Técnica de Recurso do IEP, no caso International 
Transactions/ED POOL); sistema de aquisição de produtos que permite mostrar produtos mais baratos de 
outros que exigem a realização de um leilão electrónico mediante o contacto com os fornecedores, a fim 
de o preço proposto poder ser mais reduzido (decisão T 711/08, idem, de 1/2/2012, no caso Procurement 
system/TOSHIBA, http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t080711eu1.html#q=); 
método de avaliar as vendas de produtos oferecidos em outlet (decisão T 154/04, idem, de 15/11/2006, no 
caso Estimating sales activity/DUNS LICENSING ASSOCIATES, L.P., http://www.epo.org/law-
practice/case-law-appeals/recent/t040154ex1.html#q=); método de avaliar o desempenho de prestadores 
de serviços em linha (decisão T 1930/06, idem, de 12/03/2010, no caso Online-
Bestellsystem/TREBESIUS, http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t061930du1.html). 

http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t040154ex1.html#q
http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t040154ex1.html#q
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de endereços 17, de gestão de stocks) nunca foram havidos como “técnicos” no quadro 

do subsistema do direito de patente. Outrossim, no quadro de determinadas técnicas de 

cálculo (p. ex., utilizando algoritmos). Que o mesmo é dizer que este continum do 

universo das realidades patenteáveis — o quid relativamente ao qual se pode dizer que 

constitui uma invenção —, tal como a tecnologia foi percepcionada para o direito de 

patente, abrangeu (e ainda atinge) as disciplinas tradicionais da engenharia (mecânica, 

química, electrotécnica) e de algumas ciências naturais (química, biologia, física) 18. 

Munidos destes fios, por vezes quase imperceptíveis, dos teares da história do 

direito de patente compreendemos que determinadas realidades tenham sido (e ainda 

sejam) expressamente excluídas do universo dos “objectos” patenteáveis.  

O legislador moderno, pelo menos a partir de meados do século XIX, sempre se 

preocupou na enunciação de um conjunto de realidades não patenteáveis, id est, um 

conjunto de realidades que, no quadro do direito de patente, não se subsumem ao 

conceito de invenção, uma espécie de definição negativa de invenção; o que significa 

que este legislador não teve o propósito de enunciar positivamente as realidades 

patenteáveis, atento o continuum tecnológico como tal reconhecido do domínio do 

patenteável pelo direito de patentes. 

Esta linha orientadora não é desmentida pelos casos julgados nos tribunais, em 

particular nos orgãos jurisdicionais do IEP, designadamente, as decisões T 854/90, de 

19/03/1992, da Câmara Técnica de Recurso deste Instituto, no caso Card Reder/IBM 19. 

Na decisão T 931/95, de 8/09/2000, no caso Control of Pension System/PBS 

Partnership — a propósito de um programa de computador que permitia a gestão e 

administração de um seguro de capitalização —, a Câmara Técnica de Recurso, posto 

                                                           
17 Conquanto fossem utilizadas, na sua obtenção, determinadas técnicas de desenho e pintura — R. NACK, 
ob. cit., p. 181. 
18 Veja-se, tb., neste sentido, o acórdão do BGH, de 17/10/2001, no caso Suche fehlerhafter 
Zeichenketten, in: GRUR, 2002, p. 143 ss., p. 144. 
19 Foi aí negada a patenteabilidade de um método que permitia que um vulgar cartão de crédito pudesse 
ser usado e inserido numa máquina pelo cliente interessado na aquisição de produtos e serviços, em vez 
de o agente económico em causa fornecer aos clientes um cartão específico para a aquisição de tais 
produtos ou serviços. Este método, nas palavras deste orgão jurisdicional, ainda quando combinado com 
uma máquina pertencia (belongs) a uma actividade económica. Com o que foi negada a patenteabilidade a 
este específico método de autenticação. 
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que a “invenção” se situasse no domínio das actividades económicas, decidiu que ela 

não traduzia uma contribuição inventiva, ao invés, curiosamente, do que ocorreu nos 

E.U.A. 20. Com o que, também, cabe concluir que a gestão actuarial, através da 

matemática, não constitui um sector da técnica tal como é entendido no quadro do 

direito de patente. Donde, um contributo humano neste domínio não pode conferir 

patenteabilidade.  

Algumas decisões das Câmaras Técnicas de Recurso do Instituto Europeu de 

Patentes são modelares: T 258/03, de 21/04/2004, no caso Automated Auction 

Method/HITACHI 21, T 959/03, de 29/09/2006, no caso International Transactions/ED 

POOL 22, T 1284/04, no caso Loan System/KING 23, de 7/03/2007, T 619/05, de 

                                                           
20 Cfr. Michal LIKHOVSKI, “Fighting the Patent Wars”, in: EIPR, 2001, p. 267 ss., p. 270. 
21 A respeito de uma plataforma informática na qual um oferente indicava o preço por ele desejado e um 
preço máximo de aquisição de certos produtos — foi rejeitada a patenteabilidade de um método de 
optimização do lucro gerável numa actividade económica, apesar de o algoritmo identificava a melhor 
oferta para o proposto alienante. Novamente, pode entender-se que tais “técnicas” de optimização ou 
maximização do lucro não constituem um sector da técnica como tal admitido pelo subsistema do direito 
de patente. A mesma orientação foi seguida na decisão T 688/05, de 21/11/2007, no caso Ticket Auction 
System/TICKMASTER: o sistema informático (e o algoritmo que lhe era associado) permitia identificar as 
ofertas mais vantajosas para o alienante, do ponto de vista da maximização do lucro. 
22 Estava em causa a patenteabilidade de um sistema informático de tornar mais fáceis certas transacções 
internacionais de bens, por meio do qual o proposto adquirente poderia peticionar um preço numa 
qualquer moeda legal (que incluía os custos de transporte e os impostos) e, uma vez efectuada a 
encomenda o sistema criava uma factura — a Câmara Técnica de Recurso entendeu que os elementos 
novos do referido sistema informático baseavam-se somente em motivos ou critérios comerciais 
(commercial considerations). 
23 Discutiu-se, neste caso, a patenteabilidade de um sistema informático que fazia actuar um método de 
gestão de contratos financeiros. Por exemplo, previa-se que a compensação de um contraente fosse 
automaticamente recalculada em função de factores tais como a solvência. A Câmara Técnica de Recurso 
voltou a reiterar a orientação segundo a qual a ideia inventiva baseada num determinado sector de 
actividade económica é insusceptível de proteção por direito de patente. 
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30/03/2007, no caso Facilitation of Trasactions in Diamonds/DIAMONDS.NET 24, T 

670/07, de 11/7/2013, no caso Shopping with mobile devide/NOKIA 25.  

De igual sorte, na jurisprudência de vários Estados Contratantes da CPE 

surpreendem-se múltiplas decisões de exclusão da patenteabilidade de invenções no 

domínio das actividades económicas, bem como actividades intelectuais em matéria de 

jogos. Veja-se, inter alia, na Alemanha, a decisão do BGH, de 29/04/2004, o caso 

Elektronischer Zahlungsverkehr 26; a decisão do BPatG, de 30/4/2009, no caso 

Reiseautomat/Travel Automat 27; a decisão do BPatG, de 8/1/2009 28. Outrossim, a 

decisão do BPatG, de 25/10/2007, no caso Verfahren zum Lottospielen 29, bem como a 

da Cour d’appel de Paris, de 28/06/2013, no caso Mr L. v. Publicis Groupe & RATP 30. 

                                                           
24 A Câmara Técnica de Recurso voltou a afirmar a orientação de harmonia com a qual a ideia inventiva 
alicerçada num determinado sector de actividade económica é insusceptível de proteção por direito de 
patente. A “ideia inventiva” residia no facto de as jóias serem oferecidas por meio de um sítio da Internet, 
o qual efectuava a sua classificação de acordo com uma multiplicidade de factores com interesse para os 
potenciais adquirentes. 
25 A Câmara Técnica considerou que o efeito consistia em revelar a informação processada e não a 
informação sobre o estado do próprio aparelho, o que traduzia a ausência de actividade inventiva. 
26 GRUR, 2004, p. 667. Curava-se de um método de emissão de facturas de montantes determinados aos 
compradores, por meio da Internet, aí onde estes últimos transmitiam o número da factura ao beneficiário, 
que verificava o montante com o vendedor, que confirmava o pagamento. Neste caso, o BGH entendeu 
que as “técnicas” de organização de sistemas de compensação de pagamentos não traduzem um qualquer 
sector da técnica para o direito de patente. 
27 BPatG, 17 W (pat) 38/08, http://openjur.de/u/240550.html. Curava-se de um catálogo de viagem 
automatizado: um vídeo sobre alojamentos, excursões, férias e destinos era instalado num servidor da 
internet, sendo que o cliente usava um léxico disponibilizado pelo sistema para seleccionar e aceder às 
informações pretendidas. 
28 BPatG, 17 W(pat) 61/07, in https://openjur.de/u/237658.html = 
http://www.jusmeum.de/urteil/bpatg/6c267b3174f63a0f27f8d5fe87f824ec5392fd51fea0f26688d20e9f269
c10bd?page=1. Tratava-se de um método computorizado de aquisição à distância de bens por meio de 
mensagem de texto e som audível em telemóveis, cujo pagamento era feito através da emissão de uma 
nota electrónica. 
29http://www.jusmeum.de/urteil/bpatg/aada88f07775c121c97ac34f7538eb98eac57f7aee0df8387fbea7f7d
eed394c?page=1. Neste caso esgrimiu-se a patenteabilidade de um método de jogar na lotaria: o método 
habilitava que um jogador situado num local diferente daquele onde o jogo decorria pudesse marcar os 
seus números por meio da Internet. O Tribunal Federal de Patentes viu no referido processo uma mera 
forma de facilitação de transacções comerciais, cuja patenteabilidade foi negada. 
30 Curava-se de um dispositivo de comunicação para veicular mensagens publicitárias, via internet, em 
telemóveis e outros dispositivos, tendo a 2.ª instancia recusado a patenteabilidade, uma vez que entendeu 

http://openjur.de/u/240550.html
https://openjur.de/u/237658.html
http://www.jusmeum.de/urteil/bpatg/6c267b3174f63a0f27f8d5fe87f824ec5392fd51fea0f26688d20e9f269c10bd?page=1
http://www.jusmeum.de/urteil/bpatg/6c267b3174f63a0f27f8d5fe87f824ec5392fd51fea0f26688d20e9f269c10bd?page=1
http://www.jusmeum.de/urteil/bpatg/aada88f07775c121c97ac34f7538eb98eac57f7aee0df8387fbea7f7deed394c?page=1
http://www.jusmeum.de/urteil/bpatg/aada88f07775c121c97ac34f7538eb98eac57f7aee0df8387fbea7f7deed394c?page=1
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2.3. A exclusão da patenteabilidade dos sistemas informáticos e programas 

de computador (cont.) 
 
 A resposta afirmativa à questão da outorga de direitos de patente a tais supostos 

inventos no domínio do jogo e dos métodos de exercício de actividades económicas que 

implicam programas de computador reside assim na sempre difícil distinção entre, por 

um lado:  

(1) Os sistemas ou redes computacionais destinadas a pôr em prática jogos ou 

sistemas de jogos ou métodos de fazer negócios ou exercer actividades económicas e 

intelectuais (como na indústria dos jogos de casino), nos quais o contributo técnico 

e/ou a actividade inventiva residem no jogo, no método de fazer negócio ou no exercer 

a actividade económica ou a actividade intelectual (que não na implementação e 

execução das próprias instruções dadas às máquinas) e, por outro,  

(2) Os sistemas ou redes computacionais nos quais o contributo técnico e/ou os 

efeitos técnicos estão presentes na própria execução do programa ou das instruções 

fornecidas às máquinas (v.g., permitindo uma operação mais fácil ou mais rápida do 

processamento das informações na máquina, com poupança de energia etc.).  

Na primeira situação, temos um método de exercer actividade intelectual (no 

domínio do jogo) ou actividade económica (ou de fazer negócio, in casu, na actividade 

dos jogos de casino) e um mero suporte corpóreos (programado), através do qual esse 

método pode ser executado automaticamente, presencialmente ou à distância (p. ex., de 

uma forma mais rápida, com lucro acrescido etc.).  

O problema e a solução técnica acham-se no próprio método de fazer negócio. 

Dito de outra maneira: no primeiro caso, temos, quanto muito, reivindicações dirigidas 

directamente ao exercício de actividades intelectuais e/ou económicas, conquanto com 

o auxílio de programas de computador e demais dispositivos corpóreos e incorpóreos de 

rede; no segundo caso, surpreendemos reivindicações dirigidas a realidades (in casu, 

                                                                                                                                                                          
tratar-se de um método de comunicação com um puro escopo comercial, cujos meios (embora “técnicos”) 
não resolviam um “problema técnico”. Cfr., para a discussão em França, F. POLLAUD-DULIAN, La 
Propriété Industrielle, Paris, Economica, 2011, pp. 120-121. 
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programas de computador) susceptíveis de executar tais actividades por meio de efeitos 

técnicos e das interacções funcionais entre os programas de computador e os meios 

onde eles são executados. No primeiro caso teremos assim programas de computador, 

métodos de exercer actividades económicas no domínio do jogo “como tais”, cuja 

essência não reside na tecnologia e no contributo tecnológico efectuado nesse continum 

de empreendimentos humanos de natureza criativa industrial reconhecidos pelo direito 

de patente como domínios patenteáveis.  

Vale isto por dizer: o contributo (do “inventor”) surpreende-se apenas num 

desses domínios de realidades não patenteáveis 31. Se, porém, houver um contributo 

adicional num domínio da técnica e da tecnologia, tal como estes conceitos são 

tradicionalmente aceitos no direito de patente, então pode ser patenteável uma invenção 

cuja solução (técnica) se situe num domínio não patenteável 32. Neste último caso 

poderá haver invenções. Serão estas patenteáveis? Tudo dependerá, no final, da 

circunstância de tais efeitos técnicos e interacções funcionais entre os programas e as 

                                                           
31 Veja-se, agora neste sentido, a decisão do BGH, de 24/02/2011, no caso Webseitenanzeige, in: GRUR, 
2011, p. 610. 
32 Observe-se que por ocasião dos trabalhos preparatórios da Conferência Diplomática de Novembro de 
2000, sobre a Revisão da CPE, fora proposta a revogação da proibição da patenteabilidade dos programas 
de computador “como tais” — alegadamente para harmonizar o normativo com o disposto no artigo 27.º, 
n.º 1, do Acordo TRIPS. Porém, pouco antes do início desta Conferência Diplomática, as delegações da 
França, Dinamarca e Alemanha (tão logo apoiadas por todas as restantes delegações da União Europeia, à 
excepção da Áustria) propuseram o adiamento da exclusão da menção dos programas de computador 
“como tais” enquanto realidades não patenteáveis. Assim, no dia 17/11/2000, em Bruxelas (três dias antes 
do início desta Conferência Diplomática), as delegações de 15 Estados-Membros (mais de dois terços do 
total dos Estados então Membros) decidiram adiar tal discussão … até hoje. Cfr. R. NACK/PHÉLIP, 
“Bericht über de Diplomatische Konferenz zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens 
München 20. – 29 November 2000”, in: GRUR Int., 2001, p. 322. Este critério parece achar-se próximo 
do que tem sido propugnado, recentemente, na doutrina britânica, scilicet, o do “domain approach”, 
sobretudo, a partir do caso Aerotel Ltd v. Telco Holdings Ltd (2006), Symbian Ltd v. Comptroller General 
of Patents, Designs and Trade Marks (2008) e AT&T Knowledge Ventures LP v. Comptroller General of 
Patents, Designs and Trade Marks (2009), Cfr. R. ONSLOW, “Software Patents – A new approach”, in: 
EIPR, 2012, p. 710 ss., p. 711, segundo o qual, se é razoável admitir que um programa de computador 
seja escrito ao derredor de um específico propósito, um programa que seja muito geral ou abstracto ou 
mostre ser aplicável a múltiplos domínios ou sectores de actividade, então isso significa que se situa num 
domínio não patenteável, ou seja, o das ciências computacionais. O contributo técnico de uma invenção 
não deve ser repelido somente pela mera circunstância de este se achar ao serviço de um método negocial 
ou de uma actividade económica. 
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máquinas (e demais interfaces) ou sistemas de rede serem, ou não, evidentes para os 

peritos na especialidade. 

Estas invenções devem assim exibir efeitos técnicos. Esta exigência é, como 

vimos, natural e por isso mesmo intrínseca ao subsistema do direito de patente, uma vez 

que as invenções são soluções técnicas para problemas (também eles) técnicos, as quais 

são logradas por meio da manipulação humana controlada das forças naturais. E o 

Regulamento de Execução da CPC determina que a descrição da invenção deve 

“precisar o domínio técnico a que se refere a invenção” (artigo 27.º, n.º 1, alínea a), do 

referido Regulamento de Execução)  33. Que tipo de efeitos técnicos? A jurisprudência 

do IEP — que influencia a jurisprudência portuguesa — faz depender o ser um 

programa de computador (ou um sistema informático uma invenção (questão ulterior é 

saber se essa invenção desfruta de novidade e de actividade inventiva) da circunstância 

de, a mais da presença de tecnicidade (ou de efeitos técnicos na sua execução), essa 

execução implicar a causação de modificações físicas ou interacções corpóreas entre a 

máquina (hardware), onde o programa é executado, e o próprio programa 34.  

                                                           
33 Cfr. a versão em língua portuguesa deste Regulamento em 
http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt_PT/1/6/27/Regulamento%20Execu%C3%A7%C3%A
3o%20Conven%C3%A7%C3%A3o%20Munique%20-%20Patente%20Europeia.pdf.  

Ora, o artigo 164.º, n.º 1, da CPE determina, por sua vez, que o Regulamento de Execução da CPE faz 
parte integrante desta Convenção. Do mesmo jeito, o artigo 62.º, n.º 3, do CPI determina que: “As 
reivindicações definem o objecto da protecção requerida, devendo ser claras, concisas, correctamente 
redigidas, basear-se na descrição e conter, quando apropriado: Um preâmbulo mencionando o objecto da 
invenção e as características técnicas necessárias à definição dos elementos reivindicados, mas que, 
combinados entre si, fazem parte do estado da técnica; b) Uma parte caracterizante, precedida da 
expressão «caracterizado por» e expondo as características técnicas que, em ligação com as 
características indicadas na alínea anterior, definem a extensão da protecção solicitada” — os itálicos são 
meus. 
34 Descrever um algoritmo — ou seja, uma sequência de etapas para resolver um problema — em código-
objecto (e código-fonte) não traduz um empreendimento técnico no sentido do subsistema jurídico do 
direito de patente; mas a presença desse algoritmo no quadro de u outro empreendimento técnico não 
constitui obstáculos à patenteabilidade deste último (produto ou processo); em sentido análogo R. NACK, 
in: M. HAEDICKE/H. TIMANN, Patent Law, A Handbook, 2014, cit., § 2, anotação à margem n.º 250, p. 
115. Tb. no Brasil a doutrina mais influente entende que os elementos técnicos respeitantes ao programa 
de computador podem ser considerados para o efeito de apurar se há, ou não, uma contribuição para o 
estado da técnica e que o critério do objecto técnico se encontra satisfeito e se a contribuição contida no 
programa reivindicado for usada num sistema específico que compreenda máquinas de tratamento da 
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Todavia, ainda quando exibem tais interacções corpóreas (v.g., entre os sinais 

eléctricos, ópticos etc. e os demais componentes da própria máquina ou da rede de 

computadores onde são executados), e embora revelem efeitos técnicos, terá de convir-

se que o carácter técnico passível de conferir o estatuto de invenção a esta realidade 

deverá ser surpreendido alhures, ou seja, na causação de ulteriores modificações 

tangíveis situadas para além do quadro das normais interacções físicas entre o 

programa e a máquina (qual efeito técnico suplementar, para além dos normais efeitos 

técnicos observados na execução de quaisquer programas de computador em suportes 

corpóreos ou na execução em linha) 35. Pois, somente a este outro nível é possível 

predicar a existência do “further tehnical effect”, de que fala o § 6.6 da decisão T 

1137/97, no caso Computer program product/IBM, tirada pela Câmara Técnica de 

Recurso do IEP 36. Decisão que marca, ainda hoje, o critério de cuja verificação se faz 

depender a existência de uma invenção 37.  

                                                                                                                                                                          
informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos baseados em técnica digital ou 
analógico, além de que se faz necessário que a contribuição exiba efeitos técnicos, ou seja, actuações 
concretas externas ou internas ao sistema — assim, Denis BORGES BARBOSA, Tratado da Propriedade 
Intelectual, Tomo III, A Proteção do Software. Do sigilo dos Testes para Registros de Comercialização. 
Topografia de Circuitos Integrados, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010, p. 1998. 
35 O paradoxo é o seguinte: a doutrina e os tribunais, no quadro da CPE (e mesmo no Reino Unido) usam 
os operadores “efeito técnico” e “contributo técnico” para excluir do universo do patenteável realidades 
que, tal como os computadores e programas de computador per se, são inerentemente realidades técnicas. 
36 J. P. REMÉDIO MARQUES, Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual, Vol. II, 2007, cit., pp. 752-753. 
De acordo com esta decisão: “A computer program claimed by itself is not exclude from Patentability if 
the program, when running on a Computer or loaded into a Computer, brings about, or is capable of 
bringing about, a technical effects which goes beyond the «normal» physical interactions between the 
program (software) and the computer (hardware) on which it is run”. Cfr., acerca do cumprimento deste 
requisito, RUI GOMES/RUI BENTO/JOÃO MARCELINO/RICARDO PEREIRA/ANDRÉ ANDRADE, Invenções 
implementadas por computador - Guia de Legislação e Prática de Exame no INPI para a área das IIC, 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Junho de 2014, in: 
http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt_PT/1/300/301/Manual%20das%20Inven%C3%A7%C
3%B5es%20Implementadas%20por%20Computador%20%28IIC%29%202014.pdf. 
37 C. DESCHAMPS, “Patenting Computer-related Inventions in the US and in Europe: The Need for 
domestic and International Legal Harmony”, in: EIPR, 2011, p. 103 s., pp. 111-112; A. GROSCHE, 
“Software Patents – Boon or Bane for Europe?”, in: International Journal of Law and Information 
Technology, vol. 14, n.º 3, 2006, p. 257 s., p. 273; V. CHOUDHARY, “The Patentability of Software under 
Intellectual Property Rights: an Analyis of US, European and Indian Intellectual Property Rights”, in: 
EIPR, 2011, p. 435 s., pp. 442-443; S. STERCKX/J. COCKBAIN, Exclusions from Patentability –How Far 
Has the European Patent Office Eroded Boundaries?, Cambridge/New York etc., Cambridge University 
Press, 2012, pp. 80-83. Observe-se, ademais, que em sede de uniformização de jurisprudência, a Decisão 
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As próprias Directrizes para Exame do IEP reflectem esta jurisprudência, pois 

nelas preceituam que: “A computer program claimed by itself is not excluded from patentability if it 

is capable of bringing about, when running on or loaded into a computer, a further technical effect going 

beyond the "normal" physical interactions between the program (software) and the computer (hardware) 

on which it is run” … e que “The normal physical effects of the execution of a program, e.g. electrical 

currents, are not in themselves sufficient to lend a computer program technical character, and a further 

technical effect is needed. The further technical effect may be known in the prior art.” 38. Que o 

mesmo é dizer que sempre uma invenção constitua uma mistura de elementos técnicos e 

não técnicos (in casu, etapas ou fases de jogar jogos de casino e fazer as concomitantes 

apostas), essa invenção somente será patenteável se, de acordo com as circunstância do 

caso, os elementos ou as características técnicas inerentes a esse programa ou sistema 

informático assumirem um especial significado ou importância para superar a exclusão 

da patenteabilidade dos programas de computador ainda quando associados a métodos 

de exercício de actividades económicas ou métodos de jogos 39.  

Ora, tal ocorre sempre que:  

(1) o programa de computador afecta a execução de processos que têm lugar 

fora do computador (ou do sistema informático);  

(2) o programa opera ao nível da “arquitectura” do próprio computador ou do 

sistema informático, independentemente dos dados ou informações a processar ou da 

execução das aplicações;  

(3) o programa conduz o computador (ou o sistema informático) a operar de uma 

nova maneira;  

                                                                                                                                                                          
G 3/08, de 12/05/2010, da Grande-Câmara de Recurso do IEP confirmou, na prática, aquela 
jurisprudência tirada na Decisão T 1137/97. Isto dito, embora esta Grande-Câmara tenha recusado 
pronunciar-se sobre o tema, já que se limitou a fundamentar a sua decisão (contida em 55 páginas) na 
circunstância de não vislumbrar qualquer divergência jurisprudencial que carecesse de uma 
uniformização judicativa. 
38 Part G, Cap. II, n.º 3.6. (Janeiro de 2016), consultáveis em http://www.epo.org/law-practice/legal-
texts/html/guidelines/e/g_ii_3_6.htm.  
39 Neste sentido, veja-se a Decisão T 1543/06, da Câmara Técnica de Recurso do IEP, de 29/06/2007, no 
caso Game machine/Gameaccount, acessível em https://www.epo.org/law-practice/case-law-
appeals/recent/t061543eu1.html.  

http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3_6.htm
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3_6.htm
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t061543eu1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t061543eu1.html
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(4) o programa aumenta a velocidade ou a confiança no operar desse 

computador (ou do sistema informático);  

(5) o programa de computador permite superar um problema conhecido e 

identificado em computadores ou em sistemas informáticos, que não apenas “contornar” 

(circumvent) esse problema 40.  

Por vezes, como acima dissemos, está apenas em causa saber se o efeito técnico 

reside na “arquitectura” do programa de computador — independentemente da natureza 

ou aplicação dos dados que são processados (p. ex., dados para fazer apostas) — ou do 

sistema informático, pois, neste caso, tal realidade já pode constituir uma “candidata” a 

obter direito de patente.  

Pelo contrário, não haverá invenção quando, por meio de uma rede de 

computadores, se enviam mensagens para outros computadores, pelas quais são 

transmitidas informações em linha, sem que daí resulte uma maior eficiência no 

mecanismo computacional de transmissão ou uma nova ou aperfeiçoada maneira de, em 

termos técnicos (p. ex., de uma forma mais rápida), os computadores ou o sistema 

                                                           
40 Assim, no recente caso, Cranway Ltd v. Playtech Ltd & Others, decidido pelo High Court (Patents 
Court) de Inglaterra e País de Gales, de 7/9/2009, in: Fleet Street Reports, 2010, p. 3 s. Neste ilustrativo 
caso (curava-se de um programa de computador destinado a auditar e a verificar o cumprimento das 
regras de jogos em linha, prevenindo a batota), o High Court declarou a nulidade de uma patente 
respeitante a um sistema de verificação de jogos em linha. O juiz LEWINSON entendeu que o único 
contributo da sociedade Cranway para o estado da técnica fora a ideia de jogar em linha (e à distância) 
com dinheiro real (“real money”) e que o único contributo técnico residia no software (cuja “arquitectura” 
era, de resto, já conhecida), pelo que decidiu que se tratava de um programa de computador “como tal”, e 
que a única contribuição do titular da patente consistiu em resolver um problema de exercer uma 
actividade económica, realidade cuja patenteabilidade é excluída no quadro do ordenamento britânico, 
talqualmente em sede da Convenção Sobre a Patente Europeia (art. 52.º, n.º 2, alínea c)), em Portugal. 
Tb., neste sentido, nos casos Aerotel v. Telco, tirado no Court of Appeal (in: R.P.C., 2007, p. 7 s.) e 
Symbian Ltd v. Comptroller General of Patents, Designs and Trademarks, tirado no Court of Appeal 
(Lord NEUBERGER), em 8/10/2008 (ivi, 2009, p. 1 s. = 
http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2008/1066.html); idem, o Hight Court (Patents Court), de 
Inglaterra e País de Gales, de 4/9/2013, no caso Lantana Ltd v. Comptroller General of Patents [2013] 
EWHC 2673 (Pat), http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2013/2673.html. Cfr. L. BENTLEY/B. 
SHERMAN, Intellectual Property Law, 4.ª ed., Oxford, New York, Oxford University Press, 2014, pp. 465-
471; ibidem, no caso HTC Europe Co. Ltd v. Apple Inc., do Court of Appeal [2013] EWCA Civ 451 = 
R.P.C, 2013, p. 30 ss. Cfr. N. FOX/W. CORBETT, “UK and EPO Approaches to Excluded Subject-Matter 
and Inventive Step: Are Aerotel and Pozzoli Heading for the Rocks?”, in: EIPR, 2014, p. 569 ss., p. 570 
(o tribunal concluiu que a os visores das máquinas passavam a funcionar de uma forma nova e 
aperfeiçoada em virtude da execução do programa de computador). 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2008/1066.html
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informático executarem o processamento das informações 41. Muitas vezes, o “coração” 

da invenção reivindicada respeita a programas de computador executáveis em 

computadores ou sistemas informáticos convencionais ligados por redes também elas 

convencionais.  

Nestes casos, a contribuição constante das reivindicações reside tão só em 

realidades excluídas de patenteabilidade, como é o caso dos métodos de exercício de 

actividades económicas ou em matéria de jogos 42.  

Assim, poderemos dizer que — ainda que a questão releve sobretudo na análise 

da novidade e da actividade inventiva 43 destas alegadas invenções — a recusa da 

patenteabilidade dos programas de computador “como tais” significa a rejeição da 

proteção a programas de computador (e sistemas informáticos) cujas características e 

funções são comuns a todos os programas de computador, sendo automaticamente 

associadas à utilização de programas de computador (e sistemas informáticos) em 

dispositivos corpóreos (ou em linha) de processamento de dados ou informações 44. 

 

3. A insusceptibilidade proteção da patenteabilidade das invenções de métodos do 
exercício de actividades intelectuais em matéria de jogos 

                                                           
41 Veja-se, neste sentido, recentemente, a decisão do High Court de Inglaterra e País de Gales (Patents 
Court), de 4/9/2013, cujo relator foi o Juiz BIRSS, no caso Lantana Ltd’s Application UK Patents Court, 
[2013] EWHC 2673 (Pat) — § 30 s. da decisão. O texto integral do acórdão pode ser consultado em 
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2013/2673.html.  
42 Cfr. a citada decisão do High Court no caso Lantana Ltd’s Application UK Patents Court, [2013] 
EWHC 2673 (Pat), na qual se concluiu que, substancialmente, as reivindicações respeitavam a programas 
de computador executáveis em computadores convencionais ligados por uma rede informática 
convencional, aí onde o programa em causa apenas permitia deslocar dados ou informações entre os 
terminais através de técnicas — também elas convencionais — de transmissão de tais dados, maxime, por 
correio electrónico. O acesso a informações contidas em computadores por meio de uma conexão 
contínua ou permanente, não obstante fosse um problema técnico, havia sido “evitado” ou “contornado” 
pelo requerente por meio da utilização de técnicas convencionais (§ 41 da decisão), motivo por que foi 
mantida a decisão de rejeição do pedido de patente anteriormente emitida pelo Comptroller General of 
Patents, Designs and Trademarks, pois que se tratava de um “Computer program as such” (Secção 
1(2)(c) do Patents Act de 1977).  
43 Assim, R. NACK, in M. HAEDICKE/H. TIMMANN (eds.), Patent Law – A Handbook, München, Baden-
Baden, Portland, C. H. Beck, Hart Publishing, Nomos, 2014, p. 117. 
44 F.-W. ENGEL, “Über «Computerprogramme als solche»”, in: GRUR, 1993, p. 194 ss., p. 198. 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2013/2673.html
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Vejamos as patentes que reivindicam métodos e sistemas de jogos de casino por 

meio da execução de programas de computador e sistemas informáticos. Como vimos, o 

artigo 52.º, n.º 1, alínea d), do CPI exclui a patenteabilidade “dos métodos do exercício 

de actividades intelectuais em matéria de jogos ou no domínio de actividades 

económicas”.  

A ratio desta proibição parece alicerçar-se na ideia segundo a qual as invenções 

logradas no domínio da gestão e organização empresarial, em particular os novos e 

inventivos modelos de actividades económicas não constituem inovações do domínio da 

técnica, tal como este é entendido no direito de patente 45.  

Vale dizer: cura-se de inovações em domínios não técnicos da actividade humana, 

aí onde a liberdade de iniciativa económica aconselha a não conceder direitos de 

exclusivo 46. Dito de outra maneira: as criações humanas — scilicet, as criações do 

intelecto humano — respeitantes às regras de jogar jogos não traduzem qualquer sector 

técnico ou tecnológico entendido como tal para o direito de patente. É irrelevante, por 

outro lado, se um certo objecto for criado para o propósito de jogar um jogo; mas já 

integrará o acervo das realidades patenteáveis, por exemplo, um novo material ou 

componente electrónico usado para executar o jogo.  

Donde, qualquer contributo do intelecto humano neste particular sector constitui 

um contributo não técnico tal como este é entendido no domínio do direito de patente. 

Por exemplo, se um novo dispositivo de inserção de moedas numa máquina de jogo 

oferece uma nova visualização das figuras colocadas em linha, por ocasião da obtenção 

de um jacpot na posição ganhadora, a patenteabilidade deve ser negada, por virtude de a 

ideia inventiva residir apenas nessa nova ideia de disposição das figuras enquanto ideia 

de exercício de uma actividade intelectual em matéria de jogo 47.  

                                                           
45 R. NACK, Die patentierbare Erfindung unter den sich wandelnden Bedingungen  von Wissenschaft und 
Technologie, cit., p. 306 ss. 
46 F. POLLAUD-DULIAN, La Propriété Industrielle, cit., 2011, p. 119. 
47 Cfr. a decisão do BPatG, de 22/11/2004, 20 W (pat) 10/03, no caso Jackpotzuwachs, in: GRUR, 2005, 
p. 493 = http://www.softwarepatentnews.de/pdf/2010_03.pdf. 

http://www.softwarepatentnews.de/pdf/2010_03.pdf
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De igual jeito, deve ser negada a patenteabilidade a um programa de computador 

em matéria de jogos (in casu, o Pokemón), que interage com um relógio, destinado a 

tornar mais surpreendente e imprevisível a junção ou a combinação de caracteres. Isto 

porque a implementação de regras de um jogo, conquanto por meio de programas de 

computador ou sistemas informáticos, não traduz um contributo técnico considerado 

como tal para o direito de patente 48.  

  

4. Balanço da patenteabilidade dos programas de computador, dos métodos de 
exercício de actividades económicas no domínio dos jogos 

 
 Em suma, à parte algumas excepções, a exclusão dos programas de computador 

e dos métodos de exercício de actividades intelectuais em matéria de jogos ou no 

exercício de actividades económicas desvela a ideia de harmonia com a qual não existe, 

neste tipo de eventualidades, qualquer contributo técnico no sentido do direito de 

patente, seja na implementação de algoritmos, regras de jogo ou na facilitação de 

transacções comerciais ou gestão de clientes e/ou de contratos ou a optimização de 

vendas ou de prestação de serviços.  

Com efeito, a patenteabilidade de programas de computador tem sido outorgada 

nos casos de programas que, designadamente: controlam máquinas, componentes de 

máquinas ou outros dispositivos; processam ou filtram digitalmente sinais; processam 

sinais digitais; controlam e simulam operações e geram dados para operar de máquinas; 

controlam outros programas ou circuitos; recuperam operações e dados após falhas de 

sistemas; controlam periféricos e outros dispositivos; simulam e criam objectos ou 

figuras tridimensionais e prevêem as respectivas propriedades. 

Ao invés, essa patenteabilidade tem sido negada nas hipóteses, designadamente, 

de programas que:  

a) processam texto e/ou folhas de cálculo;  

b) processam programas de tradução de escrita em diferentes línguas;  
                                                           
48 Neste sentido, veja-se a decisão T 0012/08, de 6/02/2009, da Câmara Técnica de Recurso do IEP, no 
caso Game machine and storage medium therefor/NINTENDO, acessível em https://www.epo.org/law-
practice/case-law-appeals/recent/t080012eu1.html. 

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t080012eu1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t080012eu1.html
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c) operam ou permitem sistemas de pagamentos electrónicos;  

d) calculam preços, quantias ou outras tarifas ou encargos;  

e) permitem a visualização de mapas ou outros dados;  

f) operam sistemas de conversão em aquisições em linha de produtos ou 

serviços;  

g) gerem carteiras de investimento;  

h) permitem a optimização dos lucros de investimentos;  

i) gerem o tempo, pessoas ou stocks de mercadorias.  

Na verdade, nestes últimos casos, como dissemos, o alegado “contributo 

técnico” e/ou “actividade inventiva” residem no jogo, no método de fazer negócios ou 

no exercício da concreta actividade económica — lá onde o programa é um mero 

suporte por meio do qual o método pode ser executado automaticamente — e não nas 

instruções fornecidas às máquinas ou aos sistemas em linha. Uma invenção não é 

“candidata positiva” à patenteabilidade apenas porque a execução da regra reivindicada 

implica a utilização de computadores. 

Pois, se as invenções que implicam programas de computador (in casu, no 

domínio dos jogos e das inerentes actividades económicas) incluem reivindicações 

destinadas a solucionar problemas surpreendíveis nos sectores da tecnologia ligados às 

ciências da engenharia, à física, à química ou à biologia 49, então tais invenções 

integram o conjunto de “candidatos positivos” à patenteabilidade. Questão diversa — 

que abordaremos seguidamente — é saber se tais invenções desfrutam de novidade e, 

sobretudo, de actividade inventiva, não se tornando evidentes ou óbvias para qualquer 

perto na especialidade. 

 

5. Os problemas quanto à presença de actividade inventiva nas invenções que 
implicam programas de computador  

 

                                                           
49 Neste sentido, decisão do BGH, no caso Suche fehlerhafter Zeichenketten, in: GRUR, 2002, p. 143; 
idem, no caso Wiedergabe topographischer Informationen, in: GRUR, 2011, p. 125. 
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 Coisa diversa — a mais de se poder concluir que o programa de computador ou 

o sistema informático providos de suportes corpóreos constitui uma invenção — 

consiste em perscrutar se tais invenções não integram o estado da técnica e, sobretudo, 

se essas invenções não são evidentes para os peritos na especialidade.  

Na verdade, atenta a enorme difusão da utilização de programas de computador, 

normalmente como instrumentos de outras invenções (como parece acontecer no caso 

sub iudice, uma vez que os sistemas de jogos reclamam, para a sua execução, a presença 

de muitos outros dispositivos periféricos, para além da Unidade Central de 

Processamento e da Unidade de Controlo), assiste-se, não raro, a uma homogeneização 

e padronização dos códigos ou das linguagens que definem a forma através da qual as 

informações (in casu, sobre as apostas, prémios, pagamentos etc.), cujo processamento 

é almejado, são guardadas e os códigos e as instruções que determinam os processos e 

as funções que têm como objecto os dados ou informações adrede armazenados ou 

mobilizados.  

Outro tanto, esta homogeneização surpreende-se nos códigos que controlam o 

acervo de sinais que racionalizam o espaço na memória do computador (ou outro 

suporte) e nos códigos que controlam o conjunto de sinais que desencadeiam a actuação 

dos processos ou das funções desejadas a partir dos dados armazenados naquela 

memória. Isto sem esquecer que a peça gráfica constante do fascículo da patente, 

denominada descrição é, em regra, insuficiente (como parece ser no caso sub iudice), 

uma vez que o requerente da proteção omita a divulgação dos código-fonte, bem como 

alguns outros aspectos do programa, v.g., os processos e as funções executadas sobre os 

dados (id est, as apostas); os sinais de controlo que permitem atribuir espaço na 

memória da máquina para que para que os dados sejam processados; os sinais de 

controlo que provocam a execução dos processos ou das funções desejadas; a 

identificação da fonte dos dados, os meios pelos quais os dados são introduzidos; a 

indicação das estruturas dos dados usados pelo computador (ou pelo sistema 

informático) para representar e armazenar os dados; a indicação da “arquitectura do 

programam” (p. ex., se há dados previamente introduzidos que serão chamados quando 

outros dados forem introduzidos; a indicação da natureza dos dados após terem sido 
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processados; os modos de organização, disposição e selecção dos dados; os tipos de 

modificações susceptíveis de atingir os dados após o processamento etc).  

Por outro lado, mesmo quando não os omite (p. ex., a forma como os dados são 

armazenados e processados, a descrição do propósito geral do programa; a identificação 

dos suportes corpóreos e demais periféricos ou interfaces; as vantagens atingidas por 

algum ou alguns dos meios descritos e as razões que justificam essas vantagens), o 

requerente da proteção (e, depois, o titular da patente) corre o sério risco de se formar 

um desmesurado âmbito (tecnológico) de proteção da patente, o qual não se acha 

suportado pelas reivindicações. O mesmo acontecendo, não raro, mesmo quando as 

reivindicações são formuladas em termos abstractizantes 50.  

É sabido que a determinação da ausência ou da presença de actividade inventiva 

depende de uma particular circunstância: saber se o perito na especialidade, possuidor 

da perícia e dos conhecimentos técnicos exigíveis no sector a que a invenção diz 

respeito (in casu, engenheiro informático e perito em jogos de casino), seria, ou não, 

naturalmente conduzido à solução técnica reivindicada, ou, pelo contrário, encararia 

essa solução como uma alternativa disponível, se e quando fosse confrontado com o 

problema técnico que a invenção em causa visou resolver. No domínio da engenharia 

computacional, o engenheiro informático é o sujeito a quem cabe desenvolver sistemas 

informáticos dirigidos à resolução de específicos problemas técnicos.  

O paradigma técnico actual que domina a concepção de programas de 

computador é um paradigma (holístico) orientado para o objecto (object-oriented 

paradigm) 51. De acordo com este modelo (que também é um instrumento heurístico), 

ao engenheiro informático é oferecida a possibilidade de criar sistemas relativos a um 

“objecto-Tipo”, que traduz os elementos essenciais do sistema informático, impedido 

que o perito fique limitado pela observância as específicas linguagens de programação e 

                                                           
50 Cfr. J. P. REMÉDIO MARQUES, Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual, vol. II, 2007, cit., pp. 818-
189. 
51 Lance D. REICH, “One Skill in the Art in Software Engineering: The Rising Tiude”, in: Mitt, 2003, p. 
49 s., p. 51. 
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pela natureza das máquinas (ou dos dispositivos em linha), aí onde o sistema irá ser 

executado 52.  

Cura-se de um modelo que centra a atenção nos processos abstractizantes do 

“domínio” ou “sector” do problema a resolver, aí onde a atenção do programado é 

centrada nas características estruturais e comportamentais de elementos do mundo real 

(v.g., pessoas, dados, periféricos, redes de computadores), subsumindo essas entidades 

do mundo real a “classes” e a “objectos”, os quais se encontram dispostos no sistema de 

harmonia com a observância de determinados princípios 53.  

Ora, cada “objecto” possui três componentes: a estrutura dos dados, que define 

os atributos ou características do “objecto” e a forma como cada característica é 

armazenada; um conjunto de funções ou operações executáveis por esse “objecto”; e 

uma interface, cuja função é receber instruções de outras partes do programa ou 

sistema, a fim de desempenhar funções ou informar acerca dos resultados de outras 

funções ou operações já cumpridas 54.  

O “objecto-tipo” de alto nível confere, assim, uma espécie de matriz aos 

“objectos” que podem ser programados numa “linguagem orientada para o objecto” 55. 

                                                           
52 Lance D. REICH, “One Skill in the Art in Software …”, 2003, cit., p. 52. 
53 V.g., a modularidade, a qual constitui uma espécie de compartimentação dos diferentes componentes de 
um “programa orientado para o objecto”: os objectos abstractos e os processos associados são divididos 
em módulos, quais segmentos de programa, tornando fácil averiguar a localização de funções e os 
objectos específicos adentro das notações do programa — Grady BLOOCH, Object-Oriented Analysis and 
Design, Reading, Massachusetts, etc., Addison-Wesley Longmann Inc., 1994, p. 54; ou, noutro exemplo, 
a encapsulação, que respeita à apresentação de representações dos “objectos” capaz de esconder certas 
características ou detalhes desses “objectos”; ou, ainda, o polimorfismo, segundo o qual as novas 
representações dos “objectos” são subsumíveis, pelo operar do sistema, a variações de representações 
preexistentes; ou, ainda, o polimorfismo, segundo o qual as novas representações dos “objectos” são 
subsumíveis, pelo operar do sistema, a variações de representações preexistentes — Lance D. REICH, 
“One of Skill in the Art …”, 2003, cit., p. 52. 
54 Keith BERESFORD, Patenting Software Under the European Patent Convention, London, Sweet & 
Maxwell, 2000, p. 35. 
55 Lance D. REICH, “One of the Skill in the Art …”, 2003, cit., p. 52; Fran K. A. KOCH, “Begründung und 
Grenzen des urheberrechtlichen Schutzes objektorientierter Software”, in: GRUR, 2000, p. 191 s., p. 192; 
Andrew CHRISTIE, “Designing Appropriate Protection for Computer Programs”, in: EIPR, 1994, p. 486 
s., pp. 491-493; Stanley LAI, The Copyright Protection of Computer Software in the United Kingdom, 
Oxford, Portland, Oregon, Hart Publishing, 2000, p. 203. 
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Deste modo, a criação de um novo sistema informático ou de um programa de 

computador envolve, invariavelmente, a criação de “objectos modulares” através de 

generalizações dos elementos funcionais pertencentes ao “sector do problema” a que o 

sistema informático (ou o programa) é suposto dirigir-se 56. Finalmente, as relações de 

abstracção surpreendíveis neste “paradigma orientado para o objecto” são actualmente 

representadas através de um método designado por Unified Modeling Language 

(UML) 57.  

Donde, é legítimo supor que o perito na especialidade não pode desconhecer 

estas formas de organização dos sistemas informáticos, visto que somente dessa 

maneira poderá escrever as instruções, vale dizer, os códigos dos objectos e das etapas 

que o sistema informático implica.  

A mais destas linguagens de programação, o engenheiro informático não deverá 

desconhecer os parâmetros físicos das máquinas (hardware) onde o programa ou o 

sistema informático são executados, tais como a velocidade de processamento de dados, 

a capacidade das memórias, as capacidades de ligação em rede etc., na medida em que 

quanto maior for este conhecimento melhor será a concatenação das estruturas de dados 

que ao programa cabe processar 58. Neste sentido, o problema do nível inventivo dos 

sistemas informáticos para jogar, simultaneamente, vários jogos de casino (em linha) 

radica no acervo de informações cuja disponibilidade aproveita ao programador, tendo 

                                                           
56 Isto é alcançado por meio da concepção de ligações (links) associativas (por agregação (id est, tipos de 
associação que especificam as relações entre o todo e a parte de entre um conjunto de partes componentes 
do sistema), composição (id est, agregações de elementos, que, de entre as partes componentes ou 
estruturas funcionais do sistema, partilha constrangimentos iguais ou idênticos) ou generalização (as 
quais determina, as relações taxonómicas (v.g., classe/ordem/família/género/espécie) entre “objectos” de 
cada tipo, representando o processo de abstracção e os “objectos” criados a partir do “objecto tipo”, por 
meio da concepção de um sistema informático executável. 
57 Trata-se de um método de notação e de representação que, por exemplo, utiliza “gráficos de classe” 
(dirigidos às relações semânticas das “classes de objectos” que, do ponto de vista estático, constituem o 
sistema) “gráficos de cabaz” (os quais evidenciam os conjuntos de “classes de objectos” e a sua 
interdependência), “gráficos de actividade” (os quais descrevem o acervo de actividades e os níveis de 
execução do programa, fornecendo informações constantes), “gráficos de sequência” (os quais revelam as 
interacções e os comportamentos de “objectos” em cada situação a partir do fluir de mensagens 
identificadas) e gráficos de plataforma (que servem para adequar a topologia do computador onde o 
programa é executado) — Lance D. REICH, “One of the Skill in the Art …”, 2003, cit., p. 52, nota 28. 
58 Keith BERESFORD, Patenting Software Under the European Patent Convention, 2000, cit., pp. 33-34. 
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em vista a concepção de programas ou de sistemas informáticos de processamento de 

dados em função de um “sector do problema” exactamente plasmado no quadro da 

recepção e emissão de informações respeitantes às apostas efectuadas pelos jogadores e, 

outrossim, de pagamentos a realizar em linha.  

As reivindicações de programas e sistemas informáticos desta natureza incidem 

em programas ou sistemas destinados ao acesso, ao processamento de dados e à 

utilização de vários tipos de periféricos (v.g., botões de controlo, dispositivos de 

baralhar cartas, visores tácteis, dispositivos de captação de imagens do distribuidor de 

cartas e de captação de imagens em tempo real ou em directo etc.), que não em 

tecnologias que visam o aperfeiçoamento da execução em linha de tais tarefas (v.g., 

maior rapidez, menores custos de energia etc.).  

Dizer isto é dizer que a pessoa em referência (a pessoa em que se corporiza o 

perito na especialidade) integra o acervo de especialistas da disciplina ou do sector de 

actividade económica onde se coloca o problema técnico objectivo a resolver. E esse 

problema é, quanto a nós, e como já sustentámos, apenas um problema atinente à 

construção de programas ou sistemas informáticos e à ligação de periféricos (já 

conhecidos, há muito, no estado da técnica) adequados ao armazenamento, transmissão 

e visualização, em directo (ou em tempo real) de informações relacionados com apostas 

realizadas electronicamente por jogadores de jogos de casino.  

Ora, é de supor que este perito na especialidade desfruta de alguns 

conhecimentos em sede jogos de casino e que, desta maneira, deverá ter adquirido um 

conhecimento básico do estado da técnica em matéria de armazenamento, registo, 

transmissão e recepção de informações, em tempo real, sobre apostas simultâneas em 

vários jogos. Pelo que a este perito não é inacessível a aplicação da tecnologia existente 

em sede da já referida Unified Modeling Language, para o efeito de conceber um 

sistema de acesso, transmissão, registo, recepção e processamento de informações sobre 

apostas efectuadas simultaneamente em vários tipos de jogos. Pois, sendo este o “sector 

do problema”, ele apenas terá que, em princípio, convocar a tecnologia já existente em 

matéria de concepção, implementação e manutenção de sistemas informáticos que 

possam cumprir tais tarefas no domínio do exercício desta actividade económica.  
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Nesta ordem de ideias, uma larga maioria de invenções de programas de 

computador e sistemas informáticos por meio da utilização e manipulação de periféricos 

e outros suportes corpóreos limita-se a adaptar os “trilhos tecnológicos” e a 

“arquitectura” dos programas e sistemas já divulgados.  

Vale isto por dizer que é concebível a conclusão de harmonia com a qual há o 

sério risco de uma considerável fatia das invenções que implicam programas de 

computador e sistemas informáticos providos de periféricos corpóreos utilizados na 

indústria do jogo não desfrutarem de actividade inventiva 59.  

Na verdade, da exigência, nos ordenamentos europeus (e português) de estas 

invenções exibirem efeitos técnicos e tecnicidade (id est, manipulação humanamente 

controlável das forças da Natureza, in casu, da electricidade, do electromagnetismo e da 

mecânica), para além das normas interacções entre o programa e as máquinas, decorre a 

consequência (não raro, fatal) de a actividade inventiva de tais programas e sistemas 

informáticos poder ser seriamente posta em causa 60-61.  

                                                           
59 Assim, tb., em geral, Reto HILTY/ Christophe GEIGER, “Patenting Software? A Judicial and Socio-
Economics Analysis”, in: EIPR, 2005, p. 615 e ss., pp. 634-635, p. 637; Frank A. KOCH, “Begründung 
und Grenzen …”, 2003, cit., p. 196; Lance D. REICH, “One Skill int Art …”, cit., p. 56; Günther 
SCHÖLCH, “Softwarepatent ohne Grenzen”, in: GRUR, 2001, p. 16 s., p. 19; Benjamin STROM, Software 
Patente in Deutschland, Europa und den USA, Hamburg, Diplomatic Verlag GmbH, 2012, p. 23. 
60 Neste sentido, W. CORNISH/D. LLEWELYN/T. APLIN, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade 
Marks and Allied Rights, 7.ª ed., London, Sweet & Maxwell, 2010, § 20-34, pp 871-872, salientando que: 
“For the future, the question of sufficient technical step will be dealt within under the heading of 
obviousness”. 
61 Veja-se, por exemplo, a decisão T 258/03, de 21/04/2004, da Câmara Técnica de Recurso do IEP, no 
caso Auction method/HITACHI (consultável em https://www.epo.org/law-practice/case-law-
appeals/recent/t030258ep1.html): foram depositadas reivindicações independentes a computadores 
programados e métodos de programação, para o efeito de propiciar a realização de leilões em linha ou 
leilão electrónico. Vale dizer: leilões aí onde o pregoeiro anuncia um preço mais elevado, reduzindo-o até 
ao momento em que recebe uma oferta, pedindo, de seguida, a manifestação de novas ofertas superiores 
àquela primeira. A vantagem deste sistema de leilão electrónico reside na circunstância de reduzir os 
tempos de espera dos potenciais oferentes. Embora este orgão jurisdicional de recurso do IEP tenha 
entendido que as reivindicações depositadas ostentavam suficiente carácter técnico, de jeito a poderem 
alicerçar uma invenção patenteável (escapando, deste modo, à proibição da patenteabilidade dos 
programas de computador, como tal: artigo 52.º/2 e 3 da CPE), decidiu, porém, que não estava preenchido 
o requisito da actividade inventiva. O mesmo aconteceu, entre outras, na decisão T 368/05, de 15 de maio 
de 2007, no caso Integrated Account/CITIBANK, acessível em https://www.epo.org/law-practice/case-
law-appeals/recent/t050368eu1.html. Neste caso reivindicou-se um sistema de transacções financeiras em 
linha, o qual se achava integrado, que permitia ao cliente do banco ter acesso e subscrever, em linha, um 

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t030258ep1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t030258ep1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t050368eu1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t050368eu1.html
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De uma forma impressiva, no caso Controling Pension Benefit System/PBS 

Partnership, a Câmara Técnica do IEP 62 reafirmou que os métodos de exercer 

                                                                                                                                                                          
conjunto de serviços financeiros. Este orgão jurisdicional justificou a falta de actividade inventiva da 
seguinte maneira: “These, however are all aspects of banking and marketing, basically without any 
relationship to the technical implementation of the system. Activities in these fields are as such excluded 
from patentability under the Article 52(2)(c) and (3) EPC as methods of doing business and are not 
capable of providing a technical contribution to the prior art. The regime of technical and thus patentable 
subject matter is entered only with the technical implementation on a computer system, i. e. in particular 
the use of a computer and communication devices to provide the required data structures (single 
integrated account, data fields etc.) and the technical processes to open an account via remote 
communication devices” — § 5, in fine, da decisão. Outrossim, na decisão T 154/04, de 15/11/2006, no 
caso Estimating sales activity/DUNS LICENSING ASSOCIATES (acessível em http://www.epo.org/law-
practice/case-law-appeals/recent/t040154ep1.html), foi entendido que os métodos de pesquisa de 
negócios estão excluídos da patenteabilidade por força do artigo 52.º, n.º 2, e 3 da CPE, visto que a 
recolha e a avaliação de dados ou informações não implica carácter técnico a esse método de pesquisa se 
tais etapas ou fases (do processo) não contribuem para a solução técnica de um problema técnico. 

De igual sorte, na Decisão T 1616/08, de 11/11/2009, no caso Gift order/AMAZON (consultável 
em https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t081616eu1.html), a Câmara Técnica de 
Recurso do IEP entendeu que, não obstante a presença de uma invenção, esta era evidente (falta de 
actividade inventiva). Com efeito, o problema técnico consistia na identificação exacta da morada dos 
dados da ordem de aquisição do produto. Ora, a invenção que implicava um programa de computador, 
pressupunha perguntar essa morada, circunstância, esta, que traduz uma etapa de natureza não técnica; de 
igual modo, a ideia de um vendedor contactar o destinatário, em vez do adquirente, foi considerada como 
não técnica. Pois, nas palavras deste orgão jurisdictional: “Technical is therefore only the computer 
system itself and the means for communicating with the recipient, namely e-mail. But these technical 
means were well known at the priority date, and the invention simply uses them in a straightforward, 
conventional manner”. Vale dizer: não é suficiente para satisfazer todos os requisitos de patenteabilidade 
a circunstância de a execução da alegada invenção implicar a utilização convencional de meios 
informáticos, por isso mesmo meios bem conhecidos do estado da técnica na data da prioridade. 
62 Decisão T 0935/95, de 8/9/2000, in: Official Journal of the European Patent Office, 2001, p. 441 s., p. 
450 acessível em http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t950931eu1.htm = 
http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t950931ex1.html.  

Neste caso, o requerente da patente mencionou vários elementos corpóreos de natureza técnica 
(os componentes corpóreos destinados ao processamento de dados nos computadores e sistemas ou redes 
informáticas). Todavia, este orgão jurisdicional de recurso do IEP entendeu que: “All the features of this 
claim are steps of processing and producing information having purely administrative, actuarial and/or 
financial character. Processing and producing such information are typical steps of business and 
economic methods”, pelo que, a invenção, tal como fora reivindicada, “… does not go beyond a method 
of doing business as such and, therefore, is excluded from patentability under Article 52(2)(c) in 
combination with Article 52(3) EPC; the claim does not define an invention within the meaning of Article 
52(1) EPC”. Ademais, a utilização, nas reivindicações, de meios técnicos, tendo em vista propósitos não 
técnicos ou o processamento de informações de natureza não técnica “… does not necessarily confer 
technical character to any such individual steps of use or to the method as a whole: in fact, any activity in 

http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t040154ep1.html
http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t040154ep1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t081616eu1.html
http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t950931eu1.htm
http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t950931ex1.html
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actividades económicas “como tais” não são patenteáveis, ainda que sejam providos de 

elementos técnicos adicionais, já que essa adjunção não confere efeito técnico (ou 

natureza técnica: technical character) a um método não patenteável. 

Mesmo nos E.U.A. — aí onde nunca foi reconhecida a exclusão da 

patenteabilidade das invenções com base em categorias ou espécies pré-determinadas, 

tais como os métodos de exercer actividades económicas (business method patents) —, 

tem sido aplicado, nos últimos anos, um maior rigorismo na admissibilidade da tutela 

por direito de patente das invenções de programas de computador (ou que implicam 

programas de computador) logradas neste último sector económico. De facto, desde o 

nível máximo de admissão da tutela destas alegadas invenções, no caso State Street 

Bank & Trust Company v. Signature Financial Group 63 —, aí onde o Tribunal de 

recurso admitiu a patenteabilidade de qualquer invenção susceptível de produzir “a 

useful, concrete and tangible result” 64 —, temos assistido, salvo a excepção constituída 

pelo caso AT&T v. Excel Communications 65, a severas restrições no domínio da 

patenteabilidade de invenções que implicam programas de computador, conquanto no 

domínio dos métodos de fazer negócios.  

O culminar desta via restritiva surpreende-se no caso Bilski v. Kappos 66, onde o 

Supremo Tribunal dos E.U.A., concordando com o Federal Circuit (ao aplicar o 

denominado machine-or-transformation test, já usado no passado em outros 

                                                                                                                                                                          
the non-technical branches of human culture involves physical entities and uses, to a greater or lesser 
extent, technical means” — § 3 desta decisão. 
63 149 Federal Supplement, third series, p. 368 s., pp. 373-77 (tirado no Federal Circuit 1998): estava em 
causa um sistema de processamento de dados para monitorizar e registrar fluxos de informações 
financeiras (in casu, destinada ao cálculo de lucros e ganhos em operações financeiras), por meio de 
programas de computador. 
64 Tb. Já assim no caso In re Alappat, decidido no Federal Circuit, em 1994 (33 Federal Supplement, 
third series, p. 1526 s., pp. 1544-1545), segundo o qual o programa de software origina uma nova 
máquina quando é executada num computador, uma vez que um computador “normal” enquanto idóneo a 
executar quaisquer tarefas (general purpose computer) torna-se num computador dirigido a um propósito 
específico (special purpose computer). 
65 172 Federal Supplement, third series tirado no Federal Circuit, em 1999, p. 1352 s., p. 1354. 
66 561 US, 130 S. Ct 3218, de 2010. Cfr. um comentário crítico a este acórdão em R. H. STERN, “Bilski: 
A «Flipped» Vote and then a Damp Squib”, in: EIPR, 2011, p. 115 s. 
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domínios67) decidiu que as reivindicações (num quadro geral de reivindicações relativas 

a invenções que não envolvessem a manipulação ou a transformação de materiais 

corpóreos ou a alteração de estados físicos ou químicos) não continham limitações a 

específicas máquinas ou aparatos corpóreos, de forma a evitar que as ideias e os 

princípios abstractos possam ser monopolizados pelos titulares destas patentes. Pois, 

para esta nova doutrina a execução do programa de software deve ligar-se a um 

concreto aparato corpóreo (“consisting of parts, or of certain devices and combination 

of devices …”), no sentido de permitir a transformação, química ou física, de objectos 

ou substâncias (“a chemical or physical transformation of physical objects or 

substances”), designadamente uma transformação de dados ou elementos informativos 

num visor da máquina, que não apenas a mera recolha e organização de tais elementos 

informativos. Os dados ou elementos objecto de processamento devem representar 

objectos corpóreos 68. E, outrossim, no caso Alice Corp PTY Ldt v. CLS Bank 

International, de 19/6/2014, deste Supremo 69.  

Por último, temos a recente decisão do Federal Circuit, de 5/09/2013, no caso 

Accenture Global Services GmbH v. Guidewire Software Inc 70, cuja patente em crise 

reivindicara um sistema informático respeitante à gestão de uma base de dados de 

informações sobre seguros. O Federal Circuit, sob a batuta do Juiz LOURIE, mantendo a 

decisão da 1.ª instância (no caso, tirada no District Court for the District of Delaware), 

entendeu que “the system claim essentially implemented the process of the method 

claim on a general purpose computer” — o itálico é meu — e que as expressões 

                                                           
67 Cfr. o caso Gottschalk v. Benson e outros 40 US 63, decidido em 20/11/1972, pelo Supremo Tribunal 
dos E.U.A., segundo o qual um “method for converting numerical information from binary-coded decimal 
numbers into pure binary numbers, for use in programming conventional general-purpose digital 
computers is merely a series of mathematical calculations or mental steps and does not constitute a 
patentable "process" within the meaning of the Patent Act, 35 U.S.C. 100 (b)”. 
68 Para a crítica negativa deste teste, cfr. Craig A. NARD, The Law of Patents, 3.ª ed., cit., 2014, pp. 228-
231; Janice M. MULLER, Patent Law, 4.ª ed., Wolters Kluwer, 2013, pp. 356-366. 
69 573 U.S, 134 S. Ct.2347 = http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_7lh8.pdf. Curava-se 
de um programa que intermediava a conta corrente do fornecedor e do adquirente de produtos. Cfr. 
Richard H. STERN, “Alice v CLS Bank: US Business Method and Software Patents Marching Towards 
Oblivion?”, in: EIPR, 2014, p. 619, ss., p. 623 ss. 
70 In: http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/11-1486.Opinion.9-3-2013.1.PDF.  

http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/11-1486.Opinion.9-3-2013.1.PDF
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limitativas, constantes das reivindicações, relacionadas com o hardware não tinham 

significado. Na verdade, pese embora as reivindicações tenham feito referência, por 

exemplo, a servidores, base de dados para realizar tarefas e aos demais componentes 

referidos na descrição, o Tribunal entendeu que estes componentes eram “merely 

composed of generic computer components that would be present in any general 

purpose computer”. De modo que o objecto da invenção foi subsumido à realidade não 

patenteável prevista na Secção 101 do Título 35 do United States Code (no caso, 

abstract ideas). Segundo esta Seção, “Whoever invents or discovers any new and useful process, 

machine, manufacture of composition of matter … may obtain a patent therefore, subject to the conditions 

and requirements of this title”.  

No case law estadunidense é assim relevante indagar se a execução do programa 

causa alterações físicas, químicas, electromagnéticas em outros objectos ou substâncias. 

É assim essencial que a execução do programa cause um efeito ou resultado fisicamente 

tangível, diferentemente da metódica emergente do IEP, aí onde se exige a presença de 

um contributo técnico. Pois, o adicionar, nas reivindicações, elementos corpóreos 

constitutivos de um sistema informático (v.g., fios, periféricos, etc.) a ideias não 

“transforma” estas ideias (e o valor abstractizante que elas supõem) numa máquina ou 

em outro aparato corpóreo 71.  

Daqui resulta que a mera implementação técnica de realidades não patenteáveis 

(métodos de fazer negócios “como tais” e programas de computador “como tais”) não 

confere patenteabilidade a essas mesmas realidades. Conquanto o problema em causa 

seja analisado do ponto de vista da presença (ou ausência) de actividade inventiva, faz-

se mister analisar a forma como é implementado um método (de exercício de 
                                                           
71 O panorama no Brasil é tributário do estadunidense. As directrizes para exame do INPI brasileiro 
(www.inpi.gov.br) impedem a patenteabilidade de métodos de fazer negócios, conquanto permitam lograr 
o aumento de vendas ou da produtividade. E isto é assim mesmo que o método de fazer negócios seja 
reivindicado como sistema, incluindo os métodos financeiros (p. ex., um método de compras on line). 
Outrossim, de dirá da implementação na internet de métodos desta natureza ou da sua automação que 
importa a presença de seres humanos. O umbral da patenteabilidade parece residir na circunstância de o 
método (não preexistente no estado da técnica) poder ser cindido dos elementos 
financeiros/contabilísticos/comerciais, especialmente se for reivindicada a máquina (o produto) enquanto 
solução técnicas desligada do aspecto financeiro (p. ex., novas máquinas ATM ou um método de 
criptografia para efectuar operações bancárias on line com acréscimo de segurança). Sobre isto, cfr. 
Marcos WACHOWICZ, Propriedade Intelectual do Software & Revolução da Tecnologia da Informação, 
Curitiba, Juruá Editora, reimpressão, 2010, pp. 188-193. 
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actividades económicas, no domínio do jogo, ou um programa de computador) excluído 

à partida do universo das realidades patenteáveis 72.  

Assim, a actividade inventiva não pode apenas ser alicerçada na implementação 

das etapas ou fases do método de exercício de actividades económicas, de jogo ou do 

programa de computador 73. 

 

6. O alcance do ius prohibendi nas patentes de programas de computador e a 
importância das reivindicações (independentes)  
 

Portugal, tal como a larga maioria dos restantes países europeus, adopta um 

sistema de reivindicação central constituído por um preâmbulo e por uma parte 

caracterizante, na qual são expostas as características técnicas que definem a extensão 

da proteção requerida. Esta metodologia é originária do ordenamento jurídico alemão, 

austríaco e suíço, tendo sido acolhida no IEP e em Portugal.  

Atente-se no disposto no artigo 84.º da CPE, na Regra n.º 29 do Regulamento de 

Execução da CPE, no artigo 62.º, n.º 3, alínea a) e b), do CPI português. Não se 

                                                           
72 S. STERCKX/J. COCKBAIN, Exclusions from Patentability –How Far Has the European Patent Office 
Eroded Boundaries?, 2012, cit., pp. 83-84. 
73 Veja-se a Decisão T 1543/06, de 29/6/2007, da Câmara Técnica de Recurso do IEP, no citado caso 
Game machine/GAMEACCOUNT, § 5.1. Um pouco adiante, este orgão jurisdicional logo afirma que: 
“Implementation is by way of a monitor and processor of what is effectively a computer system, which in 
most of the claims also has an input device. Computer implementation of games is per se manifestly 
known. This fact allows the Board to identify the skilled person as a gaming software engineer, skilled in 
the field of computer games” — (§ 5.2.) o itálico é meu. No mais, este Tribunal confessou não ser 
possível identificar quaisquer outros efeitos senão aqueles inerentes às “regras do jogo” (game rules), 
bem como todos os demais relacionados com a execução de funções por um computador provido de um 
processador e um display. Além de que não identificou qualquer efeito sinergético entre as “regras do 
jogo” a e implementação técnica do programa, já que as reivindicações e a descrição não forneciam 
quaisquer detalhes acerca da forma exacta pela qual a unidade central de processamento se achava 
configurada para desempenhar tais tarefas (§ 5.4.). Isto dito não obstante o requerente da patente tenha 
justificado um alegado contributo técnico do seguinte modo: “… affecting the efficiency of the process of 
playing the game which also adds a degree of skill, predictability, sophistication and interest". O Tribunal 
repudiou completamente esta justificação, na medida em que ela respeita “entirely to gaming concerns 
and factors that may be of importance in the non-technical domain of games, and which in any case flow 
from the rules' central idea” (§ 5.4., in fine). Por exemplo, a informação fornecida aos jogadores não era 
disponibilizada nos monitores sob uma qualquer forma particular (e inventiva). 
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esqueça, porém, que a invenção cuja proteção é peticionada deve achar-se reflectida na 

“parte caracterizante” 74. A 1.ª parte, ou “preâmbulo”, sumaria os elementos essenciais 

conhecidos no estado da técnica; a 2.ª parte (a “parte caracterizante”) introduz os 

aspectos técnicos novos e inventivos da invenção. Neste sentido, os titulares das 

patentes de programas de computador em matéria de jogos de casino apenas extraem o 

potencial máximo dos seus exclusivos industriais se puderem inibir terceiros não 

autorizados da prática de actos de venda, importação, fabrico, e posse (no território 

português), uno actu e em combinação: dos sistemas de jogo; dos terminais, rede de 

terminais, das unidades de controlo (CU), das unidades centrais de processamento para 

computação de apostas e historial (BCPU), das luzes sinalizadoras, monitores, 

impressoras para recibos, caixas para recibos, das plataformas para colocar álcool, 

bebidas, cinzeiros etc., dos dispositivos de vigilância, mesas de distribuição de cartas 

com dispositivos de visores tácteis.  

Vale dizer: o exclusivo industrial terá muito menor valor merceológico se os 

titulares somente puderem impedir terceiros não autorizados de importar, vender, 

fabricar ou deter em Portugal os sistemas de jogos de casino providos de todas estas 

funcionalidades (corpóreas e incorpóreas). Isto porque será escasso ou diminuto o valor 

destas patentes se os titulares não puderem impedir a prática dos referidos actos 

relativamente a cada um dos múltiplos componentes (corpóreos e incorpóreos) e 

interfaces constitutivos destes sistemas de jogo para casinos. 

Daqui decorre o seguinte: se o objecto da patente for um “sistema para jogos”, 

compreendendo os referidos componentes, ou um “sistema de jogo” que compreende 

vários outros componentes corpóreos e incorpóreos, a importação para Portugal (ou o 

fabrico, venda ou posse em Portugal) de apenas alguns desses componentes (v.g., mesas 

de jogo, desprovidas dos visores; impressoras de recibo sem o servidor de pagamento; 
                                                           
74 Por exemplo, atente-se na numa reivindicação independente de um hipotético pedido de patente 
respeitante a um “rato” (“mouse”), qual dispositivo periférico de um computador — o hardware — (e de 
execução do programa de computador: o software): “um dispositivo deslizante sem fios que permite, 
quando conexionado com um computador, mover o cursor, sendo que tal dispositivo é provido de um 
rotor na parte superior dianteira central e duas peças permeáveis à pressão, colocadas na frente do lado 
esquerdo e do lado direito” [preâmbulo], “caracterizado pela circunstância de existirem meios, nesse 
cursor, susceptíveis de reduzir a fricção entre as mãos do utilizador e esse cursor” [parte caracterizante] 
— as expressões que colocámos em itálico pretendem traduzir os aspectos novos e inventivos desta 
invenção. 
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mesas de jogo sem o dispositivo de vigilância etc.) ou software não permite que o titular 

da patente proíba a prática de tais actos de índole merceológica isoladamente 

considerada. 

O âmbito de proteção de patentes desta natureza somente abrange os 

componentes corpóreos e incorpóreos individualmente considerados de um sistema 

informático se estes forem objecto, cada um deles, de reivindicações independentes. 

Outrossim, em se tratando de patentes de processo, devem ser depositadas 

reivindicações independentes respeitantes a todas as fases, etapas ou sequências novas 

e inventivas do processo susceptíveis de serem executadas separadamente das restantes 

fases ou sequências do processo no seu conjunto, que não somente uma reivindicação 

independente (provida de reivindicações dependentes e eventuais reivindicações 

subdependentes destas últimas).  

Esta é, no essencial, a insuficiência de um sistema de “reivindicação central” 

(central claiming), ao invés de um sistema de reivindicação periférico (peripherical 

claiming). Neste outro, e sem menosprezo ou infração das regras de exposição das 

reivindicações nos pedidos de patente que seguem aquele sistema de central claiming, o 

requerente da proteção, a fim de lograr uma proteção adequada e o mais extensa 

possível, deverá depositar tantas reivindicações independentes quantos os dispositivos 

corpóreos ou programas de computador (software) susceptíveis de serem 

comercializados, fabricados, importados para Portugal ou aqui detidos separadamente. 

Pois, se assim o fizer ficará livre de proibir, em sede de violação directa do direito de 

patente, todos aqueles actos merceológicos no território português relativamente a cada 

um dos componentes (corpóreos e incorpóreos) do sistema de jogo de casino. 

Embora o sistema de reivindicação que também vigora em Portugal seja o do 

central claiming, o certo é que, para o efeito da tutela da substância inerente ao licere do 

direito de patente e das suas faculdades jurídicas de exigibilidade perante terceiros, deve 

ser utilizado (tal como no ordenamento britânico) um sistema de peripherical claiming. 

Paradigmático desta descontinuidade, não raras vezes desconsiderada pelos 

peticionantes de patentes, é a decisão do Tribunal Federal alemão de Patentes, de 
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24/03/1987, no caso Rundfunkubertragunssytem 75, aí onde o tribunal entendeu que o 

objecto da patente era o sistema de transmissão, que não os receptores per se 76.  

Haverá insuficiência de proteção se nos pedidos de patente não se 

surpreenderem reivindicações independentes dirigidas a cada um dos dispositivos 

corpóreos e incorpóreos constitutivos do “sistema de jogo” ou do “sistema para jogar”. 

Com efeito, destinando-se as referidas invenções a ser usadas em sistemas ou redes 

informáticas, os fascículos das respectivas patentes não devem ser omissos quanto à 

presença de reivindicações independentes relativas aos singulares processos, 

sequências ou etapas executáveis nos diferentes pontos da rede ou sistema ou em 

específicos computadores (hardware). Outrossim, estes fascículos das referidas patentes 

devem incluir reivindicações independentes dirigidas aos singulares elementos 

corpóreos da rede informática). É assim altamente duvidoso, senão mesmo legalmente 

impossível, que o fornecimento (em Portugal) de mesas de jogos constitua infração 

directa das referidas patentes. 

Se o programa for usado num sistema ou numa rede informática, o titular não 

desfrutará de tutela patentária se apenas depositar uma única reivindicação 

independente (do aparato ou dispositivo corpóreo e incorpóreo) dirigida à combinação 

da rede ou do sistema com os computadores (e outros interfaces corpóreos de 

intercomunicabilidade de processamento de informações) 77. Não haverá, por certo, 

                                                           
75 20W (pat) 8/99, in: GRUR, 1999, p. 99. A patente consistia num sistema de rádio VHF, por meio do 
qual os rádios dos automóveis se conectam automaticamente a uma estação de rádio, que informa os 
condutores dos problemas existentes nas estradas e vias públicas. A implementação deste sistema implica 
a presença de um transmissor de rádio, que transmite uma nova forma de sinal sempre que é emitido uma 
informação sobre o estado do trânsito num certo local, bem como inclui um receptor radiofónico que 
possui um sistema de detecção do primeiro sinal de rádio, pelo qual liga automaticamente à estação de 
radiodifusão em causa. Todavia, dado que apenas fora formulada uma reivindicação independente 
dirigida a um sistema estereofónico de transmissão VHF, no qual “o transmissor de VHF é modulado …, 
caracterizado por …” — e fora omitida a junção de uma reivindicação independente ao receptor per se —
, o réu foi absolvido do pedido de infração (directa) da patente, já que apenas se provou que vendia 
receptores e não transmissores. 
76 Obviamente, que esta reivindicação havia sido redigida ao abrigo do sistema do central claiming. Isto 
não obstava, todavia, a que (já então) o requerente da patente tivesse depositado reivindicações 
independentes atinentes aos transmissores per se e aos receptores per se, tal como é prática nos sistemas 
jurídicos que privilegiam o peripherical claiming como modus operandi. 
77 K. BERESFORD, Patenting Software Under the European Patent Convention, London, Sweet & 
Maxwell, 2000, p. 87. 
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infração directa da patente se e quando um terceiro não autorizado adquirir ou vender, 

em Portugal, alguns dos terminais de jogo, com exclusão, por exemplo, das unidades de 

controlo (CU) ou das unidades centrais de processamento para registos de computação e 

historial das apostas (BCPU). Poderá existir infração indirecta da patente 78, mas não 

infração directa.  

Desta maneira, a necessária presença de um contributo técnico nas invenções de 

programas de computador e sistemas informáticos implica que o requerente da proteção 

não pode correr o risco de omitir a indicação completa dos efeitos ou resultados 

técnicos. Na verdade, far-se-á mister que essa indicação abranja a globalidade do 

sistema, cuja descrição e existência é suposto verificar-se para que a invenção possa 

funcionar aos olhos do perito na especialidade. Não se esqueça que em época anterior 

ao movimento doutrinal e jurisprudencial protagonista da contemporânea interpretação 

restritiva da proibição (da patenteabilidade das invenções de programas de computador) 

contida no n.º 2 do artigo 52.º da CPC, os programas de computador não podiam 

constituir, por si só, objecto de patente: a proteção (indirecta) que a lei lhes oferecia 

apenas funcionava se e quando estes programas integrassem um dispositivo técnico 

mais vasto materializado em outros processos ou em máquinas diversas daquelas em 

que o programa era susceptível de ser directamente executado. 

Mas a tutela assim conferida a tais alegadas invenções (que implicam programas 

e sistemas informáticos) não é uma tutela otimizante quando é alicerçada em 

reivindicações desta natureza. Pois, não permite que o titular possa, sem controvérsia, 

reagir directamente contra actos não autorizados de reprodução e venda de componentes 

do sistema (v.g., suportes tangíveis programados, o código fornecido electronicamente, 

através de um sinal na Internet ou em suporte papel). Nestes casos, a única 

possibilidade de reacção do titular deste tipo de patentes radica na convocação, quando 
                                                           
78 A infração indirecta da patente é o ilícito que se verifica quando um terceiro não autorizado pelo titular 
da patente fornecer ou disponibilizar a qualquer pessoa que não tenha o direito de explorar a invenção 
patenteada, os meios para utilizar, nesse território, a referida invenção no que se refere a um seu elemento 
essencial, caso o terceiro tenha ou deva ter conhecimento de que tais meios são adequados e destinados a 
essa utilização — p. ex., artigo 26.º, n.º 1, do Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes, no 
quadro da denominada patente europeia com efeito unitário, aprovado pela Resolução da Assembleia da 
República [de Portugal], n.º 108/2015, in: Diário da República, I Série, n.º 152, de 6/08/2015, acessível 
em https://dre.pt/application/file/69958596. 
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admitida no ordenamento jurídico do Estado em cujo território ocorreu a alegada 

infração, dos mecanismos jurídicos que previnem a denominada contrafacção ou 

violação indirecta do direito de patente. Isto sem que o programa (ou sistema 

informático) ou os demais componentes (corpóreos e incorpóreos) desse sistema 

constituam um meio essencial e necessário para realizar a invenção protegida. E, mesmo 

assim, a tutela contra esses actos de violação indirecta do direito de patente não atinge 

os actos de fabrico (salvo se estes forem subsumíveis a actos preparatórios ou 

preordenados à ulterior e imediata colocação no mercado), nem as actividades de 

exportação destes componentes do sistema informático.  

Donde, mesmo que o programa de computador constitua o único elemento 

dotado de novidade e actividade inventiva, a sua reprodução e colocação no mercado do 

Estado ou território que atribuiu proteção separadamente dos restantes elementos que 

caracterizam a invenção não constitui uma violação directa do direito de patente, se e 

quando esse programa de computador e/ou respectivos componentes (corpóreos e 

incorpóreos) não tiverem sido objecto de reivindicações independentes (posto que 

autónomas e autosuficientes) 79. A utilização de reivindicações independentes 

precipitadas sobre todos os componentes (corpóreos, designadamente, CD-ROM 

pendrive, e incorpóreos) por meio dos quais o programa de computador pode ser 

executado constitui, deste modo, o expediente por via do qual pode ser sancionada uma 

eventual violação directa do direito de patente. Além disso, esta forma de reivindicar 

permite, igualmente, superar eventuais objecções fundadas no facto de o programa não 

revelar um qualquer “contributo” ou “efeito” de natureza técnica, a ponto de se tornar 

uma realidade não patenteável, ao artigo do disposto no artigo 52.º, n.º 1, alínea d), in 

fine, do CPI (veja-se a expressão “como tais”).  

A proibição da patenteabilidade dos programas de computador “como tais”, sem 

qualquer contributo técnico (por não se tratar, assim, de invenções), pode assim ser 

superada, também no ordenamento jurídico português, se o requerente tiver reivindicado 

o programa por meio de reivindicações independentes, fora ou para além do conceito 

inventivo geral ou do sistema em que ele se insere ou realiza o efeito técnico que a sua 

execução desencadeia nos computadores ou redes de computadores. A venda, em 

                                                           
79 J. P. REMÉDIO MARQUES, Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual, vol. II, 2007, cit., pp. 742-744. 
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Portugal, de alguns dos terminais susceptíveis de executar as apostas em linha 

multijogos não constituirá infração directa das referidas patentes se for 

desacompanhada, neste exemplo, da venda das unidades de controlo e das unidades 

centrais de processamento ou, noutro exemplo, dos programas de software para 

executarem qualquer função da unidade de controlo ou da unidade central de 

processamento (CU) para registos de computação e historial das apostas (BCPU). 

Haveria, isso sim, infração indirecta da patente se — pressupondo a venda de alguns 

daqueles componentes do sistema ou da rede — as unidades de processamento, os 

terminais e os demais elementos corpóreos estivessem localizados em Portugal 80. 

 
7. Concretização  

 
Daí que, quanto muito, a “oferta” de terminais de jogo ou, em alternativa, de 

dispositivos corpóreos mencionados em reivindicações relativas a sistemas de jogos 

protegido por patente (de processo, produto ou uso) apenas poderá ser qualificada como 

infração indirecta.  

Estas máquinas e demais periféricos ligados ao exercício da actividade 

económica privada de jogo, traduzida no fabrico, introdução no comércio português, 

importação, etc., não se confundem com a invenção patenteada cuja utilização seja feita 

por terceiro não autorizado.  

Estas alienações de terminais e/ou de dispositivos corpóreos (periféricos) 

permitem ou facilitam a comercialização (ou a “oferta”) do objecto da patente. É 

indesmentível. Podem elas ser assim qualificadas como “meios relativos a elementos 

essenciais de uma invenção”. Porém, como referi, este ilícito traduzido no 
                                                           
80 Todavia, em Portugal, mesmo após a transposição para o CPI da Directiva n.º 2004/48/CE, relativa ao 
respeito dos direitos de propriedade intelectual, este ilícito não se encontra expressamente consagrado — 
assim, J. P. REMÉDIO MARQUES, “Violação indirecta do direito de patente – Análise comparativa: direito 
português, direito estrangeiro e jurisprudência”, in: O Direito, ano 140º (2008), p. 75 ss., pp. 769-775; no 
mesmo sentido, cfr. agora o acórdão da Relação de Lisboa, de 3/3/2015, proc. n.º 1034/14.4YRLSB, em 
cujo sumário se lê: “o ordenamento jurídico português não consagra o ilícito da infração indirecta do 
direito de patente (ou CCP), contrariamente ao que se verifica em alguns Estados aderentes à Convenção 
sobre a Patente Europeia”. Por outro lado, ainda não entrou em vigor o regime da Patente Europeia com 
efeito unitário, em cujo artigo 26.º, n.º 1, como vimos (supra, nota n.º 76) se estabelece este específico 
ilícito do direito de patentes. 
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“fornecimento de meios relativos a elementos essenciais de uma invenção patenteada” 

não está previsto no direito de patente português.  

 
8. A tendencial insuficiência da tutela por direito de autor dos programas de 
computador e sistemas informáticos dos requeridos  
 
Pode, ademais, postular-se a questão de saber se o software cuja proteção por 

patente não tenha sido objecto de reivindicações independentes respeitantes a todos os 

componentes do sistema que possam ser alienados separadamente merece, ainda assim, 

a proteção pelo direito de autor. Ou, inclusivamente, se, não podendo o programa ser 

objecto de patente, pode este ser tutelado pelo direito de autor. Na Europa e nos E.U.A., 

na década de oitenta do século passado, assistiu-se a um movimento jurisprudencial e 

legiferante no sentido de atribuir proteção aos programas de computador pelo direito de 

autor (ou um direito análogo aos direitos de autor). Todavia, a verificação de alguma 

relutância em estender a proteção conferida pelo direito de autor à estrutura do 

programa, à sequência das instruções; à sua organização interna, à apresentação dos 

“menus” no ecrã dos computadores, bem como a possibilidade de a generosa cláusula 

do fair use estadunidense ser geralmente aplicada às operações de descompilação dos 

programas, operações cuja (i)licitude está rigorosamente traçada no espaço jurídico da 

União Europeia, fez surgir a ideia (que já lavrava desde os inícios dos anos setenta do 

século XX), segundo a qual o direito de patente constitui, apesar de tudo, o subsistema 

de propriedade intelectual mais adequado para proteger esta tecnologia 

informacional  81.  

Pois bem. O interesse está em não divulgar o código-fonte, ao invés do que 

ocorre por ocasião do depósito (e publicação) do pedido de patente 82. Se é verdade que 

os programas de computador “como tais” (isto é, sem qualquer contributo técnico) 

podem ser tutelados pelo direito autoral, não é menos verdade que esta proteção pelo 

                                                           
81 Crítico, entre muitos, acerca da adequação do direito de patente, F. POLLAUD-DULIAN, “Adéquation ou 
inadéquation de la protection du logicile par brevet”, in: La propriété intellectuelle en question(s): 
regards croisés européens. Colloque, 16-17 juin 2005, Paris, Litec, 2006, p. 183 ss. 
82 E beneficiar de uma proteção durante 70 anos após a morte do criador intelectual ou da primeira 
publicação ou divulgação ao público do programa, se, neste último caso, o titular não for o criador (art. 
36.º do CDA, na redação do Decreto-Lei n.º 334/97, de 27 de novembro). 
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direito de autor não só não se estende aos actos de utilização da concreta aplicação da 

solução técnica (obtida através da execução do programa) 83.  

A dimensão funcional dos programas não é protegida, já que esta respeita a 

elementos não expressivos do programa.  

O objecto legal de proteção é, na verdade, apenas a expressão do programa. O 

regime jurídico português não deixa dúvidas nesse sentido, dispondo inequivocamente 

que as ideias, os processos, os sistemas, os métodos operacionais, os conceitos, os 

princípios que estão na base de qualquer elemento do programa não são, por si só e 

enquanto tais, protegidos pelo direito de autor (artigo 1.º, n.º 2, do CDA). A lei apenas 

consente que o titular do direito autoral respeitante ao programa informático reaja contra 

terceiros perante a reprodução ou imitação1 (id est, de elementos não literais) da 

“arquitectura”, da sequência e da organização do programa, da expressão dos 

algoritmos em diagramas e fluxogramas, em termos da forma de expressão do fluir das 

informações objecto de processamento 84 — incluindo a reprodução, conquanto não 

literal, do material de concepção ou preparatório do programa (p. ex., gráficos de 

circulação e flow-charts) 85. Em rigor, o titular dispõe, em Portugal, do poder de proibir 

                                                           
83 Que o mesmo é dizer que o titular desta proteção fica impedido de reagir contra a comercialização de 
todos os componentes do sistema informático —, como também não desfruta de qualquer protecção 
relativa ao próprio algoritmo ou dos princípios (matemáticos) que estão na génese de qualquer um dos 
elementos do programa — J. P. REMÉDIO MARQUES, Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual, vol. I, 
2007, cit., p. 137, nota 265; JOSÉ ALBERTO VIEIRA, A Proteção dos Programas de Computador pelo 
Direito de Autor, Lisboa, Lex, 2005, p. 285, pp. 287-288. 
84 C. DESCHAMPS, “Patenting Computer-related Inventions in the US and in Europe …”, 2011, cit., p. 106 
85 A. DIAS PEREIRA, Direitos de Autor e Liberdade de Informação, Coimbra, Almedina, 2008, pp. 397-
398. Cfr. o artigo 166.º, n.º 1, do regime jurídico do direito de autor e direitos conexos de Macau, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 43/99/M, de 16 de agosto, segundo o qual: “A protecção atribuída aos 
programas de computador incide sobre a sua expressão e não prejudica a liberdade das ideias e dos 
princípios que estão na base de qualquer elemento do programa, como sejam a lógica, os algoritmos ou a 
linguagem de programação em que o programa foi escrito” — o itálico é meu. O que se coaduna com o 
artigo 2.º, n.º 1, alínea a), do mesmo regime jurídico, na redacção da Lei n.º 5/2012, de 10 de abril, do 
mesmo regime jurídico determina que são, nomeadamente, obras protegidas, contanto que sejam 
originais: “Os textos de carácter literário, jornalístico, científico ou qualquer outro, incluindo os 
programas de computador” — o itálico é meu. Idem, no direito português: art. 2.º, n.º 2, do Decreto-Lei 
n.º 252/94, de 20 de outubro, segundo o qual a tutela dos programas de computador pelo direito de autor  
“não prejudica a liberdade das ideias e dos princípios que estão na base de qualquer elemento do 
programa ou da sua interoperabilidade, como a lógica, os algoritmos ou a linguagem de programação”. 
No mesmo sentido navega a doutrina brasileira: Marcos WACHOWICZ, Propriedade Intelectual do 



JOÃO PAULO F. REMÉDIO MARQUES 
42 

 

PIDCC, Aracaju, Ano V, Volume 10 nº 01, p.001 a 046 Fev/2016 | www.pidcc.com.br 

a reprodução (permanente ou transitória) 86 da expressão do programa 87, controlando 

a cópia de qualquer extensão dessa expressão88-89.  

Atenta esta ubíqua forma da proteção autoral dos programas de computador 

(rectius, face a esta proteção da expressão do programa, que não das funções 

desempenhadas ou dos resultados que ele atinge) é, ainda assim, particularmente difícil 

                                                                                                                                                                          
Software, 2010, cit., pp. 78-79, segundo o qual «é a expressão de uma solução que merece tutela pelo 
direito autoral e não a solução encontrada, ou a sua idéia primitiva», de modo que «a finalidade do 
programa de computador, sua utilidade e a funcionalidade que lhe agregam valoração econômica estão 
ligadas ao tratamento da informação»; Denis BORGES BARBOSA, Propriedade Intelectual. Direitos 
Autorais. Direitos Conexos e Software, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2003, p. 145; Denis BORGES 
BARBOSA, Direito de Autor – Questões fundamentais de direito de autor, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 
2013, p. 9; Denis BORGES BARBOSA, Tratado da Propriedade Intelectual, Tomo III, A Proteção do 
Software. Do sigilo dos Testes para Registro de Comercialização. Topografias de Circuitos Integrados, 
Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010, p. 1901, que afirma: «O programa, no exercício da sua funcionalidade 
e satisfazendo a sua destinação necessária, pode resultar em duas formas de resultado que têm pertinência 
para a análise de Propriedade Intelectual: efeitos expressivos de qualquer natureza, como textos, imagens, 
sons. E efeitos técnicos que (…) podem recair no âmbito da proteção por patentes (…) Assim não existe, 
no atual direito, possibilidade de direitos autorais – por exemplo – sobre o resultado de um funcionamento 
automático de um engenho captador de imagens por satélites. Não se argumente que os comandos para 
direccionar a captação para um ou para outro objeto sejam, em algum grau, resultantes de decisão 
humana. Tal decisão, se houver, é de natureza meramente técnica, e não importa criação autora» — os 
itálicos são meus. 
86 M. LEHMANN, in: U. LOEWENHEIM, Handbuch des Urheberrechts, 2.ª ed., München, C. H. Beck, 2010, 
§ 76, pp. 1864-1865.  
87 Os elementos não expressivos exorbitam o âmbito de proteção reconhecido ao titular do direito de autor 
sobre o programa (p. ex., ideias, métodos de operação, processos, lógica, funções técnicas etc.). 
88 V.g., por meio de cópia directa de um programa em código objeto (maxime, armazenamento num CD-
ROM para o disco-rígido ou para um outro ”local” em linha, por exemplo, um armazenamento “em 
nuvem”); por meio de carregamento do programa para a memória do computador, a partir de um 
dispositivo periférico de memória (telemóvel, dispositivo de USB, etc.), a transmissão do programa (por 
meio de envio, no todo ou em parte, do local onde está armazenado, para outro local, ou seja o download 
e o upload do programa) enquanto conduta que faz parte do conteúdo do direito de distribuição. 
89 Bem como a transformação desse programa (ou a forma do mesmo) e a reprodução do programa 
derivado por tradução, adaptação ou outro meio, o direito de pôr em circulação originais ou cópias desse 
programa e o direito de locação de exemplares, o direito de comunicação ao público do programa e 
outros modos de exploração económica que a evolução tecnológica venha a propiciar. Qualquer 
concorrente que queira fabricar ou adquirir um programa de computador (ainda quando incorporado em 
outras máquinas) com funcionalidades equivalentes ou iguais às de um programa anteriormente protegido 
pode fazê-lo licitamente, já que as ideias e os princípios que servem essa funcionalidade são livres. 
Somente se exigirá que tais concorrentes desenvolvam uma expressão própria ou exteriorização do 
algoritmo. 
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distinguir as condutas saudavelmente competitivas (e lícitas) que atingem o programa 

protegido daquelas outras que constituem notórias infrações ao direito autoral.  

Mesmo no domínio da forma de expressão do programa, o objecto (processual) 

da inquirição pelo tribunal fixa-se, as mais das vezes, na análise das linhas de 

programação (do código fonte) ou dos demais elementos de expressão do programa, isto 

é, a sua estrutura, sequência e organização 90, sem que, para afirmar a ilicitude, seja 

necessário alegar e provar a reprodução, linha a linha, ipsis verbis, das instruções 91, 

mas, numa visão mais proteccionista do titular, demonstrar apenas uma “similitude na 

estrutura” (vale dizer, por exemplo, nas listagens do código fonte), ou uma utilização de 

partes substanciais das linhas de programação do titular, do fluxograma, mesmo que 

seja utilizada uma diferente linguagem de programação.  

Não se esqueça que as ideias e as linguagens de programação não são, neste 

caso, apropriáveis. Um eventual demandado pelo titular do direito de autor, ainda 

quando utilize um programa que desempenha a mesma função (por exemplo, o 

exercício de uma actividade económica no domínio do multigaming em linha), 

facilmente se coloca numa “área de não infração” se, por exemplo, demonstrar que o 

código-fonte é diferente ou essencialmente diferente, ou que este desfruta de mais linhas 

de programação e, logo, um maior número de subdivisões e combinações de instruções. 

Que o mesmo é dizer que os elementos funcionais do programa não se situam adentro 

do objecto de proteção do direito de autor; objecto de proteção é apenas a expressão do 

programa 92.  

                                                           
90 A. DIAS PEREIRA, Direitos de Autor e Liberdade de Informação, 2008, cit., pp. 401-402. Cfr., tb., sobre 
os testes da abstracção/filtragem/comparação, dissecação analítica e o dos elementos essenciais, J. P. 
REMÉDIO MARQUES, Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual, vol. I, 2007, cit., p. 132, nota 263, com 
referência à jurisprudência dos E.U.A.; RUI SAAVEDRA, A Proteção Jurídica do Software e a Internet, 
Lisboa, Sociedade Portuguesa de Autores, Dom Quixote, 1998, pp. 131-132, nota n.º 314. 
91 W. CORNISH/D. LLEWELYN/T. APLYN, Intellectual Property, 7.ª ed., 2010, cit., § 20-11, pp. 850-855; 
T. DREIER, in: T. DREIER/G. SCHULZE, UrhG, Urheberrechtsgesetz, Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, 
Kunsturherbergesetz, Kommentar, 3.ª edição, München, C.H. Beck, 2008, § 69a, pp. 998-1000; M. 
LEHMANN, in: U. LOEWENHEIM, Handbuch des Urheberrechts, 2.ª ed., 2010, cit., § 76, pp. 1861-1863.  
92 Isto significa que a eventual tutela pelo direito de autor é algo ténue e evanescente. Com efeito, essa 
tutela alcança somente a apresentação, sob uma forma individualizada, da sequência de instruções que se 
faz mister transmitir para a máquina possa desempenhar a função utilitária industrial que lhe é inerente; 
mas não protege essa função utilitária. J. P. REMÉDIO MARQUES, Biotecnologia(s) e Propriedade 
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Nesse caso, como a expressão é “escrava” da função, falece qualquer proteção 

de tais programas pelo direito de autor 93. Ora, são precisamente os elementos 

funcionais do programa aqueles que conferem um decisivo valor merceológico a esse 

programa (v.g., as estruturas de dados, o algoritmo, os métodos de operação, os 

conceitos matemáticos), bem como a forma como executa as funções e as 

características funcionais inerentes a esse exercício, tais como a precisão de 

funcionamento, a velocidade com que realiza as tarefas, os recursos de memória, a 

facilidade de manutenção, a interoperabilidade com outros programas etc. 94.  

Ao que acresce o facto de os concorrentes do titular — que tiverem adquirido, 

legitimamente, em Portugal, uma cópia do programa (p. ex., por meio da aquisição de 

máquinas de jogo 95-96, aí onde cópias de tais programas estejam introduzidas, atento o 

esgotamento dos direitos de autor por meio da aquisição de exemplares corpóreos 97) — 

                                                                                                                                                                          
Intelectual, vol. I, 2007, cit., p. 137, nota 265; Ph. GAUDRAT, “La protection des logiciels par la propriété 
littéraire et artistique”, in: RIDA, 1986, p. 181 s., p. 185. O requisito da originalidade é minimalista (qual 
originalidade fraca alicerçada numa geometria variável: J. P. REMÉDIO MARQUES, ob. cit., vol. I, 2007, p. 
129), no sentido em que o programa é original se resultar do esforço do criador, ou seja, se não for banal 
ou trivial na indústria dos suportes lógicos — A. DIAS PEREIRA, Direitos de Autor e Liberdade de 
Informação, 2008, cit., p. 406; T. DREIER, in: DREIER/SCHULTZE, UrhG, Kommentar, 3.ª ed., 2008, cit., p. 
1001; M. LEHMANN, in: U. LOEWENHEIM, Handbuch des Urheberrechts, 2.ª ed., 2010, cit., § 76, anotação 
à margem n.º 3, p. 1861. 
93 J. P. REMÉDIO MARQUES, Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual, vol. I, 2007, cit., p. 127, nota 250 
(quanto maiores forem os constrangimentos colocados no processo criativo relativamente aos 
procedimentos técnicos ou às funções técnicas ou resultados a atingir, menor será o acervo de escolhas 
criativas do autor), idem, vol. I, pp. 129-130, nota 259, p. 132, nota 263, com referências à bitola ou nível 
de conteúdo de originalidade exigível para a tutela autoral dos programas de computador; tb. JOSÉ 

ALBERTO VIEIRA, A Proteção dos Programas de Computador pelo Direito de Autor, 2005, pp. 814-815. 
94 JOSÉ ALBERTO VIEIRA, A Proteção dos Programas de Computador pelo Direito de Autor, 2005, cit., p. 
287. 
95 Ou, inclusivamente, por meio da aquisição, em Portugal, de CD-ROM, CD-I, bandas magnéticas ou 
outros suportes corpóreos que contenham cópias dos programas. 
96 Pressupõe-se que essa aquisição tenha sido efectuada com o consentimento do alegado titular dos 
direitos de autor relativos aos programas de computador. 
97 Isto porque o esgotamento do direito de autor sobre o programa de computador também ocorre com os 
actos de disposição do programa que não impliquem a distribuição deste através de suportes corpóreos. 
Será, por exemplo, o caso vulgar de distribuição das máquinas de jogo em cujo hardware os programas 
de computador estão integrados, ou a instalação dos programas directamente no disco rígido ou num 
“mainframe” ou, ainda, as eventualidades em que os programas são transmitidos em linha para o 
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poderem livremente fazer a descompilação do programa protegido, ou seja, ficam eles 

salvos de observar, estudar e testar o funcionamento do programa eventualmente 

protegido, a fim de obter informações indispensáveis à criação de outros programas 

originais, ainda que compatíveis e interoperáveis com o primeiro (artigo 7.º, n.º 1, do 

Decreto-Lei n.º 252/94, de 20 de outubro). 

 
 9. Conclusão 
 
 Tão logo que uma solução (conquanto no domínio dos jogos ou do exercício de 

actividades económicas) seja implementada por meio de um programa de computador, 

é difícil recusar-lhe o carácter técnico, o contributo técnico ou a tecnicidade inerente ao 

mode de ser de um quid a que chamados invenção, não sendo assim atingida pelas 

exclusões previstas no art. 52.º, n.º 2, da CPE — pois ocorre uma interação entre as 

instruções (o programa) e a máquina ou sistema informático em linha provida de 

alterações físicas e tangíveis após a execução das instruções.  

Todavia, ao responder afirmativamente à questão sobre se existe invenção, isso 

não significa alcançar o patamar da concessão da patente, uma vez que tais meios 

técnicos, ainda quando incidam sobre um domínio da tecnologia tradicionalmente 

aceito no direito de patente, podem não exibir a suficiente distância entre o estado da 

técnica e a concreta solução reivindicada. Pois o programa — qualificável, num 

primeiro momento, como invenção — pode apenas permitir, num segundo momento de 

sindicação, uma “normal” interação física entre as instruções e a máquina desprovida de 

actividade inventiva (ou nível inventivo).  

A tutela por direito de autor é uma alternativa interessante, por vezes, para o 

titular. Este não tem, neste caso, de divulgar o código-fonte, contrariamente ao que 

ocorre na descrição, por ocasião do depósito de pedidos de patente.  

Porém, o direito de autor apenas protege a apresentação, sob uma forma 

individualizada, da sequência de instruções que se faz mister transmitir para a máquina 

                                                                                                                                                                          
computador do utilizador (adquirente por venda, doação, permuta etc.) — cfr. JOSÉ ALBERTO VIEIRA, A 
Proteção dos Programas de Computador pelo Direito de Autor, 2005, cit., pp. 645-646. 
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possa desempenhar a função utilitária industrial que lhe é inerente; este exclusivo 

intelectual não protege essa função utilitária. 
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Resumo 

O presente artigo percorre conceitos de Teoria Geral e Filosofia do Direito, Filosofia da Arte 
— Estética — e de Direito de Propriedade Intelectual para, juntamente às bases teóricas já 
encaminhadas por textos teóricos aos Jogos Digitais, exercer digressão quanto à natureza 
jurídica dos vídeo games análoga a dos audiovisuais, tal qual exemplo a própria convenção 
que se tem, aos títulos, de se gerar os ditos e famigerados “créditos”, assim como no cinema 
ou na televisão. Parte-se, para isso, do difícil objetivo de se conceituar “arte”, vinculando suas 
definições ao “GameArt”, passando pela natureza dos Jogos Digitais e abordando dialéticas 
sobre o sentido de “valor” para o direito e como este se enquadra na percepção de “objeto 
estético”. 
 
Palavras-chave: Direito Autoral. Jogos Digitais. Natureza Jurídica. 

Abstract 

This article travels general theory of concepts and Philosophy of Law, Philosophy of Art — 
Aesthetics — and Intellectual Property Rights for along the theoretical bases already sent by 
theoretical texts to Videogames, make digression about the legal nature of the games analog 
the audio-visual, like e.g. the convention itself that has to bonds, to generate said and 
notorious “credit”, as well as in cinema or television. Breaks, for this, the difficult goal to 
concept “art”, linking its settings to “GameArt”, through the nature of Digital Games and 
addressing dialectical on the meaning of “value” to the right and how it fits in perception of 
“aesthetic object”. 
Keywords: Copyright; Games; Legal Nature. 
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Loading Game — Considerações Iniciais 

O presente artigo preambula uma sequência de estudos vinculados a um Projeto de 

Pesquisa, coordenado pelo presente primeiro autor, com a participação de alunos graduando 

em Direito, Sistemas de Informação e Jogos Digitais da Unifacisa, em Campina Grande, e que 

vigerá durante o ano de 2016, com o objetivo central de mostrar, através de argumentos 

jurídicos, técnicos, culturais e filosóficos, que os games, tal como qualquer obra audiovisual, 

devem ser considerados tutelados sobretudo pela Lei n.º 9.610/1998 e não, stricto, pela Lei n.º 

9.609/1998, porquanto não serem programas de computador, ainda que precisem da 

computação para suas ações, contudo, ações “meio” e nunca “fim”. 

Para tal, elegeu-se duas macro etapas a cumprir, quais sejam: 

1. Compreender as nuances das Leis n.º 9.609/1998 e 9.610/1998 para o 

enquadramento do jogo digital como objeto artístico — natureza artística do 

game; e 

2. Arrazoar, via exemplos netnográficos, de natureza artística — de jogos e 

depoimentos específicos de desenvolvedores —, a sua natureza de 

multiplicidade autoral. 

Ao fim, visa-se demonstrar que o jogo digital é um obra multimídia e seus 

idealizadores — designer-chefe (game designer), designer de sistema ou mecânica de jogo, 

designer de fase ou ambientação, designer de áudio, redator, roteirista etc. — devem ser 

considerados titulares de obra coletiva, nos moldes da alínea “h”, do inciso VIII, do artigo 5º, 

da Lei n.º 9.610/1998,  e também coautores — para algumas atribuições —, em analogia ao 

artigo 16, que assim reputa, na obra audiovisual, os autores do assunto ou argumento literário, 

do musical ou lítero-musical e o diretor, assim como se consideram, por exemplo, coautores 

dos desenhos animados, os que criam os desenhos utilizados na obra audiovisual. 

Considere-se, também, que este texto e a pesquisa que dele se inicia encontram-se 

ancorados, num corpo conceitual apropriável pela Sociologia da Propriedade Intelectual, junto 

ao GESPI (Grupo de Estudos em Sociologia da Propriedade Intelectual), grupo de pesquisas 

cadastrado no DGP/CNPq (Diretório de Grupos de Pesquisas no Brasil), com certificação pela 

UFCG (Universidade Federal de Campina Grande) e vinculação à Coordenação do Curso de 

Direito da Unifacisa, com ramificação, no presente, junto ao Curso Superior de Tecnologia 

em Jogos Digitais e ao Curso de Sistemas de Informação da mesma instituição, aqui ensejado 

por uma das mais insolúveis indagações filosóficas e, claro, acadêmicas que se faz ao (e pelo) 

homem: o que é Arte? 
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Inicialmente, parafraseando Battistoni Filho (2012), nenhuma que seja a definição já 

arriscada em se pronunciar consegue-se — e talvez jamais se conseguirá — sintetizar este 

“complexo fenômeno espiritual”. De todo modo, Arte, dentro de um contexto puramente 

filosófico — propriamente aristotélico — é nada mais que “ofício”, “técnica”, na crueza de 

sua acepção — tékhne —, ou poïesis, no sentido de “fazer”; ação. 

Muito embora derivada linguisticamente do latim ars ou artis, mas com 

correspondência àqueloutro verbete grego, foi tratada por Aristóteles como o meio de fazer ou 

produzir alguma coisa, em face de serem tékhne e poïesis tradução da própria criação, 

fabricação ou produção de algo.  

Talvez, sobretudo na pós-modernidade, dada a profusão de novos e múltiplos aparatos 

midiáticos, de novas tecnologias, novos materiais e inúmeras possibilidade de eles 

combinarem, entre si e às diferentes outras “telas” ao “artista” disponibilizado, é que o 

conceito de Arte ganhe, cada vez mais, ares de inconclusão. 

A arte no século XX entrou em contato com fatos novos, muito diferentes das 
transformações culturais que as sociedades viam realizando ao longo dos 
tempos. Com a Revolução Industrial, iniciada na metade do século XVIII, 
surgiram as máquinas, que deram concretamente ao homem o conhecimento 
da velocidade e possibilitaram a produção em série, permitindo fazer, em 
pouco tempo, inúmeras cópias idênticas de um único produto. (PROENÇA, 
2009, p.364). 

Hoje se fala em “bio(art)”, “techno(art)”, “trash(art)”, “digital(art)”, “custom(art)”... 

e, claro, em Game(Art), num emaranhado ininterrupto de conceitos que, cada um com seu 

propósito, visa, vis-à-vis à própria causa, determinar, quase que ritualizando-os 

tribalisticamente, espaços, cercas conceituais, “clubes”. 

O fato é que bem rotulado ou não, o vídeo game — ou jogo digital, ou vídeo jogo — já 

está a ser enquadrado às tradicionais “Artes”, juntamente com outros — ainda que sem 

consenso —, a saber: 1ª Arte, música; 2ª Arte, artes cênicas; 3ª Arte, pintura; 4ª Arte, 

arquitetura; 5ª Arte, escultura; 6ª Arte, literatura; 7ª Arte, cinema; 8ª Arte, fotografia; 9ª Arte, 

histórias em quadrinhos; 10ª Arte, vídeo games; e 11ª Arte, arte digital. 

Adite-se que, não incomum, games integrarem elementos de todas as artes anteriores e 

também da 11ª, do sorte que, no mínimo, ela integra as 1ª, 3ª, 4ª, 6ª, 9ª e 11ª. 

Por outro lado, é exatamente a falta de consenso — ainda distante — acerca de mais 

essa classificação que suporta o projeto iniciado com este artigo, sobretudo quando se pode — 

como hoje o é majoritariamente fácil — reduzir o game, como visto, à tékhne e pois, não só 
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“técnica”, mas “tecnologia”; stricto sensu, seria reduzir o game a software. 

Todavia, ao contrário de apequená-la, seja o que venha a ser tékhne, amplia-se, na 

verdade, seu espectro — desta hipótese, aqui se norteia. 

À medida que a técnica e depois a tecnologia invadiram os meios de produção, 
acabaram provocando também o surgimento de novas formas artísticas nas 
quais foi ultrapassada a rígida separação entre obras de arte e objetos 
produzidos 0com a interferência de máquinas. A fotografia e o cinema são os 
primeiros exemplos mais expressivos desse fato. (PROENÇA, 2009, p.365). 

A resolução de tal problemática perpassa, assim, esta questão e toma o partido do 

game, sim, como ars, lato senso, e, pois, além do respectivo software, mas sendo uma forma 

de arte definitiva, cujo locus é exatamente a multidimensionalidade, quase ubíqua, das mídias 

atuais. 

[…] a produção artística não deve ser considerada um fato extraordinário 
dentro da cultura humana. Ao contrário, deve ser vista como profundamente 
integrada à cultura e aos sentimentos de um povo. (PROENÇA, 2009, p.6). 

Filosoficamente, tratam-se de mudanças ocorridas na percepção de cultura e arte, 

ensejadoras também um novo pensamento autoralista. 

Todavia, é justamente no referencial jurídico — melhor seria dizer, num referencial 

estritamente juspositivista —, que o foco central deste construto reside, ou seja: na dialética 

ao enquadramento protetivo dos jogos digitais como sendo, numa primeira monta, em sentido 

estrito, um programa de computador, não desprovido de tutela autoral, mas tutela esta 

vinculada à chamada Lei do Software — Lei n.º 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 —, ou, 

numa segunda, como Direito Autoral, em sentido amplo, então salvaguardado, qual uma obra 

multimídia ou audiovisual ou o que o valha, em outra legislação — Lei n.º 9.610, também de 

19 de fevereiro de 1998. 

Se no primeiro, ainda que, como dito, abarcado pela doutrina autoralista, restaria ao 

game as limitações do software; limitações estas legais, quais sejam: 1. fragilidade quanto à 

titularidade da obra, majoritariamente vinculada ao contratante — em face do empregado, 

contratado, estagiário, bolsista ou assemelhado; 2. limitação à cópia por força de similaridade 

quando da ocorrência de semelhança de game a outro, se por força das características 

funcionais de sua aplicação, na observância de preceitos normativos e técnicos, ou por 

limitação de forma alternativa para a sua expressão. 

Ex vi, aqui reproduzidos, artigo 4º, §§1º e 3º e artigo 6º, inciso III, da Lei n.º 

9.609/1998: 
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Art. 4º Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao 
empregador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao 
programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de 
contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e 
desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviço 
ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos 
encargos concernentes a esses vínculos. 

§1º Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço 
prestado limitar-se-á à remuneração ou ao salário convencionado. 

§2º (Omissis). 

§3º O tratamento previsto neste artigo será aplicado nos casos em que o 
programa de computador for desenvolvido por bolsistas, estagiários e 
assemelhados. 

Art. 6º Não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de 
computador: 

I – (Omissis); 

II – (Omissis); 

III – a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se 
der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de 
preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a 
sua expressão; 

IV – (Omissis). 

Isto é, mais por uma questão vinculativa à subjetividade dos que enquadram 

culturalmente o jogo digital como uma obra múltipla, trata-se da — numa diferente 

hermenêutica — mais coerente resposta jurídica a ser dada à questão, porquanto ser, de fato, o 

game, o resultado prático de uma gama de agentes e mentes criativas em processo, cujos 

atores tanto diferentes são quanto o portfólio de criações junto a eles aderente, como mostra a 

tabela a seguir: 
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Management and design Game designer 
Level designer 
Software planner 
Lead architect 
Producer (Project management) 

Programming Lead programmer 
Programmer 

Art Lead artist 
Artist 

Music and miscellaneous Musician 
Sound effects technician 
Motion capture technician 

Quality assurance QA lead 
QA technician 
Playtester 

Tabela 1: The elements of a videogame (NEWMAN, 2004, p.38); adaptado de ROLLINGS, A., 
MORRIS, D.. Games architecture and design. Scottsdale, AZ: Coriolis, 2000. 

Todos estes são atores — protagonistas —, definidores das própria atividades 

intelectuais engendradas na formação do produto final “jogo”, a saber:  

Graphics Any image that are displayed and any effects performed on them. The includes 3D 
objects, 2D tiles, 2D full-scream shots, Full Motion Video (FMV), statistics, 
informational overlays and anything else the play will see. 

Sound Any music or sound effects that are played during the game. This including start 
music, CD music, MIDI, MOD tracks, Foley effects, environmental sound. 

Interface The interface is anything that player has to use or have direct contact with in order 
to play game . . . it goes beyond simply the mouse/keyboard/joystick [and] includes 
graphics that the player must click on, menu system that the player must navigate 
thorough and game control system such as how to steer or control pieces in the 
game. 

Gameplay Gameplay is a fuzzy term. It encompasses how much have fun a game is, how 
immersive it is and the length of playability. 

Story The game’s story includes any background before the game starts, all information 
the player gains during the story or when they win and any information they learn or 
about characters in the game, 

Tabela 2: The elements of a videogame (NEWMAN, 2004, p:11); adaptado de HOWLAND, G. Game 
design; the essence of computer game, s.l.: s.e, 1998. disponível em 
www.lupinegames.com/articles/essgames.htm 

Level 2 — Natureza dos Jogos Digitais  

O Direito Autoral é a área da Propriedade Intelectual que a cuida da proteção às 

criações de caráter mais artístico-científico que funcional, ou seja, abrange as obras de arte, 

como a pintura e a escultura, as obras musicais e lítero-musicais, as obras literárias, como os 

romances e a poesia, e aquelas acadêmico-cientificas, como as teses, as dissertações, os 
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artigos, os livros técnicos etc.. Abarca também, de maneira explicita, os programas de 

computador, ainda que os softwares não estejam detidamente tutelados na Lei de Direitos 

Autoral (Lei n.º 9.610/1998), mas em legislação exclusiva (Lei n.º 9.609/1998) — esta última 

vista em larga tendência como a adequada a abrigar os games (objeto de discordância deste 

artigo). 

[...] é o direito que o autor tem de gozar dos benefícios resultantes de sua 
criação. É o direito dado ao criador de uma obra literária, científica e artística 
de ligar seu nome a sua criação e de reproduzi-la ou transmiti-la da forma que 
melhor lhe aprouver. [...] possui os direitos subjetivos característicos de 
qualquer propriedade [...]. 
É também preceito de garantia constitucional em nosso país, constando do rol 
dos chamados “Direitos e Garantias Fundamentais”, com previsão no artigo 
5º, incisos XXVII e XXVIII. (Lima, 2006. p.24). 

Em sua esfera, o enquadramento das obras passíveis de proteção é bastante elementar, 

sendo resguardadas todas as criações do intelecto humano, independentemente do mérito da 

obra, necessitando-se tão só a originalidade. Contudo, há discussões em torno do caráter 

artístico da obra, para sua efetiva proteção, tal qual se discute a diferenciação entre a arte pura 

e a arte aplicada. 

De fato, muitos estudiosos buscam diferenciar a obra protegida pelo Direito Autoral 

daquelas eminentemente geradas por características técnicas, de modo que, no caso concreto, 

apenas as consideradas de valor artístico seriam objeto de proteção, o que parece ser uma 

visão lógica, contudo ainda não consensual, afinal, como se define esse tal “valor artístico”. 

Assim, jogos digitais — numa visão míope e, pois, distanciada ao que aqui se propõe 

— para terem “direto” de proteção autoral, devem apresentar um caráter de obra original e 

pessoal, independentemente de seu valor estético, especialmente por ser esse um valor 

discutível. 

Ademais, não se recai argumentação duvidosa apenas ao valor estético — adiante 

conceituado — mas também ao espectro intelectual que dá suporte à criação de um game, tão 

ampla quanto injustamente reconhecida. 

O vídeo game constituiu sua linguagem a partir de mídias tão diferentes 
quanto jogos de tabuleiro, cinema, televisão, desenho animados etc. Por conta 
disso é que alguns acadêmicos discutem o vídeo game sob outras óticas, como 
film theory narratologia. Porém, a partir do momento em que a linguagem do 
vídeo game se mostra madura, seu estudo pede um campo próprio, 
multidisciplinar como a própria mídia. (LUZ, 2010, p.18). 

Em referência ao audiovisual, como aqui se propõe a defender, o game, assim como o 



JOÃO ADEMAR DE ANDRADE LIMA, VERÔNICA ALMEIDA DE OLIVEIRA LIMA 
54 

 

 
PIDCC, Aracaju, Ano V, Volume 10 nº 01, p.047 a 058 Fev/2016 | www.pidcc.com.br 

cinema, por exemplo, destaca-se, sobremaneira, quando “[...] o apelo visual combinado com o 

apelo sonoro leva à plateia [jogador] a momentos de grande emoção envolvimento que poucas 

artes conseguem equiparar.” (Andrade, 2009, p.83). 

Level 3 — Do valor jurídico ao objeto estético 

Tanto nas letras introdutórias das Ciências Jurídicas, bem como nos estudos da 

Filosofia do Direito, “valor”, lato sensu, é a atribuição volitiva de significados, pelo homem à 

alguém humano ou não, com base no conhecimento e na percepção do significante, no sentido 

próprio de “objeto estético” — como conceituado alhures — e enunciado por Silvio de Salvo 

Venosa. 

No mundo ou na realidade dos valores, o ser humano atribui determinadas 
significações, qualidades aos fatos e às coisas conhecidas. Tudo que nos afeta 
possui, nesse diapasão, um valor. A atribuição de valores às coisas da 
realidade constitui uma necessidade vital do Homem. Sempre haverá algo que 
nos agrada ou nos desagrada mais ou menos; algo de que tenhamos maiores 
ou menores necessidades. Esse é o mundo dos valores. (VENOSA, 2010, 
p.13). 

Nesta perspectiva — ensina Miguel Reale —, o valor transcende o dado, contrapondo-

se ao fato, sendo, ainda assim, condição do que ele denomina realizabilidade, ou seja: 

Todo valor contrapõe-se ao já dado, ou seja, ao que se apresenta como mero 
fato aqui e agora, como algo já realizado: o valor, em suma, contrapõe-se ao 
fato, não se reduz jamais ao fato. Ao mesmo tempo, porém, todo valor 
pressupõe um fato como condição de sua realizabilidade, embora sempre o 
transcenda. (REALE, 2002, p.185-186).   

Apropria-se, aqui, deste referenciado conceito de valor — sentimento subjetivo, 

contudo socialmente construído —, como a base para a formação do pensamento estético que, 

como tal — “Estética”, ciência —, é, antes de tudo, uma “filosofia da arte” — ainda que esta 

seja uma definição limitadora —, mesmo que o objeto da análise — chamado de “objeto 

estético” — não seja uma “obra artística”, resultado plástico do ideário humano, razão sine 

qua non — inclusive e sobretudo — de sua própria existência.  

O homem sem ideias não vive, não reflete. Repete ideias e conceitos alheios. 
Procura fora os suportes de sua vida. É fechado em suas ideias e não permite 
que seus semelhantes possam ver o mundo sob outro ângulo. Encaixotado 
dentro de seus preconceitos, ele não percebe as mudanças que se operam ao 
seu redor. (BATTISTONI FILHO, 2012, p.152). 

Em outros tempos, por exemplo, as estátuas góticas eram vistas apenas como meios de 
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invocar uma divindade; não eram vistas como “obra de arte”, embora tivessem, ainda que não 

propositadamente, um valor estético, ou, no mínimo, um despertar de manifestação estética do 

observador — chamado de “sujeito estético” —, mesmo que inconscientemente. 

Assim também a performance, para o teatro, ignorado — marginalizado — em face de 

uma liberdade artística não programada ou inabitual. 

Tal contorno também acolheu a fotografia, o cinema e, hoje, expressões como os 

quadrinhos, a arte eletrônica e — do que aqui interessa — os jogos digitais. 

O vídeo game está estabelecido como mídia e como fenômeno sociocultural. 
Por trás dele existe hoje uma indústria tão rica e poderosa quanto a do cinema 
e as implicações de sua influência fazem parte de nosso dia a dia pelas mídias 
tradicionais, são um assunto relativamente novo nos meios acadêmicos e 
precisam ser catalogados e compartilhados como subtema do cinema, 
semiótica, performance, literatura, estética etc., não constituindo ainda um 
campo próprio de estudo e discussão. (LUZ, 2010, p.18). 

Dessa forma, a apropriação do sentido estético passa a se vincular à subjetividade, à 

cultura e ao momento do sujeito estético. Dessa forma é que Sánchez Vázquez (1999) vem 

dizer que a estética é a ciência de um modo de apropriação da realidade, vinculada a outras 

formas de apropriação humana do mundo e com as condições históricas, sociais e culturais em 

que essas ocorrem. 

Na tentativa de se quantificar o valor estético de uma obra, ou, no foco deste artigo, de 

um game apto ou não de ser protegido como Direito Autoral — lato senso — e não Software 

— stricto senso — como base teórica para a chamada avaliação estética, pode-se identificar 

três categorias determinadoras: 

• Uma corrente objetiva, que define a natureza do valor estético como uma 

qualidade geral das características de um objeto, sob o ponto de vista estrutural 

— proporcionalidade, simetria, harmonia, unidade etc.; 

• Uma corrente subjetiva, que define o valor estético por meio apenas do 

sentimento do sujeito estético — daquilo que ele sente diante do objeto 

estético; 

• Uma corrente mista, onde a essência do valor estético segue uma dialética das 

duas interpretações acima. 

O objeto apresenta-se como uma unidade entre conteúdo — portador de diferentes 

valores: utilitários, éticos etc. — e forma — expressão do conteúdo. Assim, a avaliação 

estética de um objeto depende do relacionamento entre conteúdo e forma. Além disso, num 
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processo de avaliação, há ainda duas relações que devem ser consideradas: entre o indivíduo e 

a sociedade e entre o real e o ideal. 

Para que um objeto exista esteticamente, é preciso que se relacione com um 
objeto concreto, singular, que o usa, consome ou contempla de acordo com 
sua própria natureza: estética. [...] O sujeito, por sua vez, só se comporta 
esteticamente quando entra na relação adequada com o objeto. [...] O objeto 
depende do sujeito para existir, da mesma maneira que o sujeito necessita do 
objeto para encontrar-se em um estado estético. (Sánchez Vázquez, 1999, 
p.108). 

Jogo digital sem jogador não existe; jogador sem jogo digital, não joga! Esta dialética 

— notadamente óbvia — também justifica com alusão ao próprio “ser” estético — objeto — 

que o game tenciona figurar, aqui com um sujeito não só ativo, mas ente de uma relação 

interativa na qual a relação dele como aqueloutro se torna simbioticamente conectada, sendo, 

a ambas, impossível disjunção. 

The videogame is now considered as everything from the ergodic (work) the 
ludic (play); as narrative, simulation, performance, remediation, and art; a 
potential tool for education or an object of study for behavioral psychology; 
as a playground for social interaction; and, of course, as a toy and a medium 
of entertainment. Likewise, the emerging field of video game theory is itself a 
convergence of a wide variety of approaches including film and television 
theory, semiotics, performance theory, game studies, literary theory, computer 
science, theories of hypertext, cybertext, interactivity, identity, 
porstmodernism, ludology, media theory, narratology, aesthetics and art 
theory, psychology, theories of simulacra, and others. (WOLF & PERRON, 
2003, p.2). 

Nos processos de avaliação estética, o gosto e a norma se misturam, de modo que 

nenhuma avaliação subjetiva poderá se isentar de normas — ou padrões — estéticas do 

passado ou do presente. Contudo, uma norma, por ser o resultado de uma mera convenção ou 

legitimação social, não é permanente nem tampouco universal. Pode — e deve — ser sempre 

testada, especialmente com a propositura do novo: o novo produto ou a nova composição 

visual. 

O gosto depende da história do indivíduo — sujeito estético —, de suas aptidões, suas 

paixões, suas alegrias, suas tristezas etc.. A relação real e ideal determina o resultado da 

avaliação estética. O ideal é a situação utópica que determina o valor desejável de um objeto, 

ou ambiente, ao qual é confrontado o valor real. Se o valor real é próximo do valor ideal, 

então o resultado da avaliação é positivo e vice-versa. 
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Game Over — Considerações Finais 

Em alusão ao homem — “sujeito estético” — em suas experiências estéticas, observa-

se, em remate: 

Sendo o homem o único ser situado entre o mundo sensível e o mundo 
inteligível, determinar que somente as realidade sensíveis sejam objeto da 
atenção do cientista é, realmente, atentar contra a própria natureza humana. 
Não é por outra razão que, ao identificar o direito como tudo o que existe de 
fato enquanto tal e se impõe pela coação, o positivismo não fornece elementos 
que permitam diferenciá-lo da ordem dada pelo domador ao animal domado. 
(MACHADO SEGUNDO, 2010, p.51).  

Discussões como tal aqui suscitada estão suportadas pelo notório processo histórico-

tecnológico de que fazem parte tantas novas mídias, pois sendo o Direito um fato social, da 

contextualidade da História não se aparta.  

[...] o Direito é um dado histórico: não existe Direito desligado de um contexto 
histórico e desagarrado da experiência. O Direito, assim como todo 
conhecimento científico, resulta da experiência cumulativa. Não existe direito 
fora da sociedade (ubi societas ibi jus). Daí por que se diz que no Direito 
existe o fenômeno da alteridade, da relação jurídica. Somente existe direito 
onde o homem, além da viver, convive, isto é, se relaciona. (VENOSA, 2010, 
p.14). 

Tanto por isso que, quando se acunha as chamadas “fontes do Direito”, as normas 

objetivas inevitavelmente se coadunam aos costumes. 

A lei e o costume, sem dúvida, podem exclusivamente ser considerados fontes 
formais do Direito. Os outros institutos [doutrina, jurisprudência, analogia, 
princípios gerais do direito] gravitam em torno da noção de estratégias para 
aplicação do Direito. (VENOSA, 2010, p.117). 

Assim — conclui Venosa (2010) e encerra-se aqui —, ainda que a lei seja 

prevalecente, mesmo num sistema excessivamente juspositivista como o brasileiro, o costume 

desempenha papel importante, principalmente porque a lei não pode predeterminar todas as 

condutas e todos os fenômenos, e diz: o uso reiterado de uma prática integra o costume e os 

usos situam-se em nível restrito com relação ao costume. Neste norte, é do costume que se 

chancela a preposição da natureza jurídica de audiovisual dos games. 
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O USO DE SIGNO DISTINTIVO ALHEIO: 

UM ENSAIO SOBRE A PROTEÇÃO DO POSSUIDOR VIOLADOR 

 

THE DISTINCTIVE SIGN ALIEN USE: 
AN ESSAY ON THE PROTECTION OF POSSESSOR VIOLATOR 

 

PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA1 

RAUL MURAD RIBEIRO DE CASTRO2 

 

Resumo: 

O trabalho tratará da apresentação e das consequências que a introdução da noção de função 
social no sistema de proteção de signos distintivos marcários, tangenciando as 
consequênciaspara o terceiro possuidor, que utiliza sinal alheio sem a autorização do titular. 
Para tanto, inicialmente será feita uma delimitação do conceito de função social, sua faceta 
hodierna e, por fim, sua inserção nos bens afeitos à propriedade industrial. Isto feito, o ensaio 
compreenderá a explicitação de mecanismos que, em vista da compreensão da função social no 
sistema marcário, são capazes de alterar a tradicional caracterização do possuidor como 
violador, tais como a tolerância, o supressio e a usucapião de bens imateriais.  

Palavras-chave: Signos distintivos. Posse. Tolerância. Supressio. Usucapião  

 

Abstract: 

The work deals with the presentation and the consequences that the introduction of the concept 
of social function in marcários distinctive signs protection system, tangential to the 
consequênciaspara the third possessor, which uses external signal without the authorization of 
the owner. To do so, it will initially be made delimitation of the concept of social function, its 
present-day aspect and, finally, their inclusion in goods accustomed to industrial property. This 
done, the test will include the specification of mechanisms that, in view of understanding social 
function in marcário system, are able to change the traditional characterization of the possessor 
as a violator, such as tolerance, supressio and adverse possession of intangible property. 

Keywords: Signs badges. Possession. Tolerance. Supressio. Usucapião 

 

INTRODUÇÃO 

O presente ensaio tem por fito o debate sobre o uso não autorizado de signos distintivos (em 
específico aqueles utilizados como marcas). A despeito da inconsciente crença de que a 
resulução de lides desta espécie perpassaria somente pelo cotejo entre os signos, é possível notar 
que determinada fattispecie poderá compreender outros elementos fáticos contextuais e, por 
conseguinte, qualificações jurídicas que modifiquem a equação presença/ausência de similitude, 
igual a presença/ausência de contrafação. 
                                                           
1 Doutorando em Direito Comercial pela USP. Mestre em Direito Civil pela UERJ. Especialista 
em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC-Rio. Professor de Direito no Programa da 
Graduação e Pós-Graduação da PUC-Rio. 
2 Doutorando em Direito Civil pela UERJ. Mestre em Direito Civil pela UERJ. Professor de 
Direito no Programa da Pós-Graduação da PUC-Rio. 
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Em que pese haja certa ausência de tratamento em específico sobre a determinação da função 
social que delimita a propriedade dos signos distintivos marcários, é certo que aquela 
compreende a concretização do conteúdo deste (inclusive com previsão constitucional expressa, 
artigo 5º XXIX, da CFRB) e, como consequência, atrai sua diretriz hermenêutica-integrativa, 
para as mais variadas vicissitudes. Nesta toada, observa-se que dois fatores tornam-se relevantes 
para a apreciação do conflito de signos distintivos marcários: o comportamento das partes 
quanto à utilização dos signos e o lapso temporal pertinente a esta hipótese. 

Não há, de fato, novidade na enunciação destes elementos fático-jurídicos. É possível verificá-
los, sendo levados em consideração, em reflexões doutrinárias e jurisprudenciais. Entretanto, o 
presente ensaio centra-se, em um primeiro momento, na demonstração de que os mesmos 
possuem íntima relação com a função social dos signos distintivos marcários e, em um segundo 
momento, na aferição de que a inserção dos mesmos na equação, outrora explicitada, poderá 
alterar um resultado comparativo e promovar eventual tutela do possuidor dantes qualificado 
como violador. 

Para tanto, e por fim, este ensaio apresentará algumas consequências que poderiam decorrer ao 
apreciar-se as ditas contrafações (também) sob a ótica destes elementos, relevando a 
impossibilidade de tutelas de urgência ou mesmo esvaziamento do direito do proprietário, ante a 
concretização da supressio ou usucapião. 

  

2) SISTEMA ATRIBUTIVO DE DIREITO (PREDOMINANTE) NA ESTRUTURA – E 
UTÊNCIA EFETIVA NO BRASIL COMO FUNÇÃO 

 

 A propriedade intelectual foi um dos instrumentos avalizados pelo capitalismo de modo 
a permitir que os criadores (ou sucessores), de determinado iter imaterial3, pudessem gozar de 
alguma tutela jurídica (como um direito de exclusiva ou reparação).  Tal ocorre diante da 
inexistência de escassez fática (como ocorre nas coisas físicas) de um bem “não-rival” que é a 
informação, objeto de artificial escassez “interventiva” manietada pelo Direito. Noutras 
palavras, a criação da propriedade4 imaterial (art. 5º, XXIX, da CRFB) é incentivada e objeto de 
regulação estatal na economia5, visando obstruir qualquer oportunismo6 injusto7. 

 No tocante aos signos distintivos, a parcela de contributo à sociedade é devéras menor 
do que, verbi gratia, o que ocorre nas criações estéticas (Direitos Autorais) e utilitárias 
(patentes, cultivares, topografias e circuitos integrados). Tal não significa dizer, contudo, que o 
pretendente à exclusividade de um signo não deva perpassar pelo processo administrativo 
pertinente, e cumprir com um mínimo de distintividade, além de estar consonante aos demais 
requisitos legais.  

                                                           
3 BARRETO Filho, Oscar. Teoria do Estabelecimento Comercial – fundo do comércio ou 
fazenda mercantil. 2ª Edição, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 160. 
4 SILVEIRA, Newton. Concorrência desleal e propriedade imaterial.  (Arquivos do Ministério da 
Justiça), Março de 1975, p. 127. 
5 ASCARELLI, Tullio. Teoria della concorrenza e dei Beni immateriali. 3a Edição, Milão: Editore 
Dott A. Giuffré, 1960, p. 7. 
6 WILLIAMSON, Oliver E. The Economic Institutions Of capitalism. Firms, Markets, relational 
Contracting. New York: The Free Press, 1985, p.47. 
7 “O dano será injusto quando, ainda que decorrente de conduta lícita, afetando aspecto 
fundamental da dignidade humana, não for razoável, ponderados os interesses contrapostos, 
que a vítima dele permaneça irressarcida” MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa 
Humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 
179. 
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Por sinal8, independentemente do caractere da titularidade patrimonial 

proprietária, a maioria da doutrina enxerga no requisito da função social um 

elemento qualificador, legitimador9, da propriedade; em que pese uma parcela 

de juristas10 ainda continua a observar tal exigência como um limite externo, 

comparados àqueles do Direito Administrativo. Contudo, a propriedade deve 

ser enfocada como um plexo de direitos e deveres, uma relação jurídica entre 

núcleos de interesses que, para configurar o almejado sinalagma11, deverá 

contar com condutas socialmente úteis por parte dos titulares e dos não-

proprietários12. 

 Ainda nesse mister, também não é possível, ao cuidar do princípio da 

função social da propriedade, querer empregar um modelo unívoco perante 

diversas formas proprietárias. Caso uma forma única fosse submetida ao sem 

número de tipos de propriedade, dever-se-ia exigir a mesma função social de 

                                                           
8 O presente parágrafo e os próximos quatro vindouros foram transformados e adaptados do 
nosso “Direito Civil da Propriedade Intelectual”, 2ª Edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, 
9 “A função social predeterminada para a propriedade privada não concerne exclusivamente 
aos seus limites. A letra do art. 42 Const. especifica que a lei determina «os modos de 
aquisição, de fruição e o limites com o escopo de assegurar a sua função social», de modo que 
esta concerne ao conteúdo complexo da disciplina proprietária, não somente aos limites. Em 
um sistema inspirado pela solidariedade política, econômica e social e pelo pleno 
desenvolvimento da pessoa (art. 2 Const.), o conteúdo da função social assume um papel 
promocional, de maneira que a disciplina das formas proprietárias e a sua interpretação 
deverão ocorrer de forma a garantir e promover os valores sobre os quais se funda o 
ordenamento. E isto não se realiza somente funcionalizando a disciplina dos limites à função 
social. E isto deve ser entendida não como uma intervenção «in odio» à propriedade privada, 
mas torna-se «a própria razão pela qual o direito de propriedade foi atribuído a um certo 
sujeito” PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil Na Legalidade Constitucional. Traduzido por: DE 
CICCO, Maria Cristina, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 940. 
10 Como se sabe, boa parte da doutrina ainda encara o direito de forma mais conservadora 
nesse aspecto específico. 
11 “A existência de uma exclusiva é condicionada ao adimplemento de certas obrigações que 
são inseparáveis da qualidade do titular da concessão, bem como pressupõem um 
correspondente direito de terceiros a exigir tais prestações”. Tradução livre de: “L’esistenza 
d’uma privativa è condizionata all’adempimento di certe obbligazioni che sono inseparabili dalla 
qualità di titolare dell’attestato, ne presuppongono già um corrispondente diritto di terzi a 
reclamare la loro prestazione” RAMELLA, Agostino. Trattato dela Proprietà Industriale. 2ª 
Edição, Vol 1., Turim: Editrice Torino, 1927, p .270. 
12 “A partir do momento em que o ordenamento jurídico reconheceu que o exercício dos 
poderes do proprietário não deveria ser protegido tão somente para satisfação do seu 
interesse, a função da propriedade tornou-se social. O novo esquema manifestou-se pela 
consistência da função sob tríplice aspecto: 1°) a privação de determinadas faculdades; 2°) a 
criação de um complexo de condição para que o proprietário possa exercer seus poderes; 3°) a 
obrigação de exercer certos direitos elementares do domínio” GOMES, Orlando. Direitos reais. 
Rio de Janeiro: Forense, 20ª Edição, 2010, p. 120. 
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uma propriedade imóvel rural do que à propriedade imóvel urbana. Reivindicar 

a mesma força e intensidade de tal função aos titulares de bens fungíveis do 

que dos bens infungíveis; perante os proprietários de bens de consumo, e dos 

bens de produção. Em suma, o coeficiente de função social da propriedade de 

uma marca é substancialmente menor entre os demais bens de relevância 

macro-econômica (gênero) atinentes à propriedade intelectual. 

Por certo que as idiossincrasias, detalhes, diferenças de cada regime 

devem ser observadas sob a pena de manietar-se13 em demasia a 

propriedade, ou afrouxar-se exageradamente a exigência de contrapartida 

perante o bem intitulado – o que poderia implicar em violações aos princípios 

da ordem econômica14. 

Deste modo, visando o endosso às técnicas dos direitos reais 

pertinentes à publicidade, taxatividade e legalidade, a propriedade industrial 

tem no registro público uma estrutura que permite a cognoscibilidade irrestrita 

legítima a fundamentar sua eficácia erga omnes. Tal não quer dizer, contudo, 

que bens imateriais carentes de registro não sejam tutelados pelo 

ordenamento, a exemplo do segredo industrial, do know-how, e dos pedidos 

(de signos ou patentes) registrais em curso; visto que todos esses são 

protegidos pela tutela obrigacional (vide artigos 195, 130, III, da LPI) – rectius, 

pelo genérico dever jurídico de não-fazer perante terceiros. 

Ademais o sistema atributivo de direito não é cerrado, absoluto, uma vez 

que diversas situações fáticas extra registro são plenamente tuteladas ao 

                                                           
13 “Objeto, sujeitos e estatutos proprietários. Em geral, com base em razões de ordem 
qualititativa, se propõe uma distinção entre os vários regimes do direito de propriedade com 
relação ao diverso bem que constitua seu objeto. É uma abordagem certamente a compartilhar, 
mas que deve ser ligada, integrada com outra de natureza quantitativa. A disciplina da 
propriedade em nível constitucional - mas mesmo para o Código Civil - é diversa segundo ela 
recaia sobre um bem de consumo ou de produção; a distinção, de natureza econômica, tem 
relevância jurídica (arts. 43 e 44 Const.)” PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil Na Legalidade 
Constitucional. Traduzido por: DE CICCO, Maria Cristina, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 
925. 
14“A contemplação, nas nossas Constituições, de um conjunto de normas compreensivo de 
uma “ordem econômica”, ainda que como tal não formalmente referido, é expressiva de 
marcante transformação que afeta o direito, operada no momento em que deixa de meramente 
prestar-se à harmonização de conflitos e à legitimação do poder, passando a funcionar como 
instrumento de implementação de políticas públicas (no que, de resto, opera-se o reforço da 
função de legitimação do poder” GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 
1988. 14ª Edição, São Paulo: Malheiras, 2010, p.13.  
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exemplo: i) da marca evidentemente conhecida (art. 124, XXIII, da LPI); ii) da 

marca notoriamente conhecida registrada de má-fé (art. 6 bis, da CUP, e art. 

126 da LPI); iii) do secondary meaning que habilita a apropriação de um dos 

sentidos do signo etimologicamente genérico; iv) da degenerescência 

(fenômeno semiótico com impacto jurídico) do signo registrado que torna a 

propriedade vazia – e gera a liberdade de terceiros; e v) da pre-utência de 

tecnologias e signos que gera o direito de precedência face ao proprietário. 

Em todas essas hipóteses será o uso que prevalecerá frente, inclusive, à 

realidade registral que goza de presunções jurídicas relativas (legalidade, 

legitimidade etc.). Aliás, mesmo em litígios envolvendo entes privados 

estrangeiros, a regulação internacional ressalva como legítima a exigência de 

uso efetivo no país de destino da exclusividade, para que, de outro lado, se 

habilite a proteção15. Ou seja, o sistema da propriedade intelectual no Brasil 

abre brechas para que a posse supere a propriedade. 

Portanto, é preclara a posição preferencial por parte de quem a) exerce 

função social pelo emprego especifico de um bem imaterial, frente b) àquele 

que se retém na condição de um titular solipsista, ensimesmado, e inerte. 

Noutras palavras, quem exerce a atividade empresarial arca com os riscos do 

negócio, emprega, contrata, negocia, adimple tributos, gera renda, circula 

capitais, enfim, desenvolve a economia local. De outra monta, o mero 

pagamento de anuidades de marca sem o contributo efetivo com algum 

exercício no Brasil, realiza muito pouco para o escopo demasiado de uma 

tutela ao non facere. 

Ressalta-se, embora a função social associada ao título marcário seja 

menor se comparada a outras espécies proprietárias, é inequívoco que o 

ordenamento, em inúmeras previsões expressas, deixa expresso o prestígio 
                                                           
15 Em comentário ao art. 2, §2º, da CUP, o “interprete oficial” destaca: “O fato que não se pode 
exigir que o ente se estabeleça no país em que a proteção é reivindicada, não diminui a 
possibilidade de que se explore um certo direito de propriedade industrial em tal país” tradução 
livre de “The fact that no establishment in the country where protection is claimed may be 
required does not however diminish the possibility of an obligation to exploit certain industrial 
property rights in such country” BODENHAUSEN, G.H.C. Guide for the application of the Paris 
Convention For The Protection of Industrial Property. Genebra: versão e-book, p. 20. 
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daquele que exerce a função do signo distintivo. Ou melhor, tem-se que a 

ordem jurídica é contundente quanto à necessidade/obrigatoriedade da 

utilização efetiva da marca (e, por consequência, do preenchimento de sua 

função social); sendo a tábua axiológica constitucional explícita ao determinar 

que a propriedade das marcas é assegurada, “tendo em vista o interesse social 

e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País” (artigo 5º, XXIX da 

CFRB)16. 

 

3) POSSE ININTERRUPTA DE SIGNO DISTINTIVO POR LONGO LAPSO TEMPORAL 

 

O código civil de 2002, ao delinear o instituto da posse, especificamente em seu art. 1.19617, fez 
uma remissão implícita (poderes proprietários) ao art. 1.228; visto que juridicamente contempla 
como possuidor aquele que exerce uma das faculdades do proprietário (quais sejam, usar, gozar, 
fruir, dispor e reivindicação face a terceiros). 

Ou seja, aquele que faz uso de um bem18, e não esteja contemplado nas hipóteses de detenção 
ou de vícios possessórios (à exemplo da clandestinidade, que é comum na contrafação), é dele 
possuidor. Tal não significa dizer, nos casos de bens imateriais, que todo possuidor desfrutaria 
de ampla liberdade, pois sua posse pode se dar, verbi gratia, em virtude de uma licença ou 
cessão de direitos que delimitam o escopo de autonomia do beneficiário/licenciado/cessionário. 

Portanto, não há uma circunscrição de posse às coisas (espécies)19, sendo instituto fático-
jurídico comum à qualquer forma de bem (gênero), incluindo, aqueles intangíveis. Nesse 

                                                           
16 “Por essa razão, se ela não é usada não mais se justifica a manutenção eterna da proteção, 
sob pena de se desvirtuar sua função social e se dar azo à proteção de marcas meramente 
defensivas” TRF-2, 1ª Turma Especializada, Des. Abel Gomes, AC 20085101801607, DJ 
01.12.2015.  
17 ASSIS, Araken de. Prefácio à obra. ARONNE, Ricardo. Propriedade e Domínio. A 
Teoria Da Autonomia. Titularidades e Direitos Reais nos Fractais do Direito Civil-
Constitucional. 2ª Edição, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014: “A ideia de que 
somente bens corpóreos, ou coisas, podem ser objeto de posse, não se harmoniza 
com os bens imateriais, mas curiosamente tão reais, prodigiosamente produzidos pela 
sociedade pós-moderna. É demasiado estreita para as formas e manifestações da 
propriedade, sem embargo da sua conformação social, que assumiram um inegável 
caráter virtual”. 
18 “Vivemos a sociedade da imagem, os bens incorpóreos têm, quantitativa e qualitativamente, 
mais importância social (e, portanto econômico e jurídica) que os bens corpóreos” MARTINS-
COSTA, Judith. Usucapião de coisa incorpórea: breves notas sobre um velho tema novo. em 
TEPEDINO, Gustavo, FACHIN, Luiz Edson. O Direito e O Tempo, Embates Jurídicos e utopias 
contemporâneas. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2008, p. 644. 
19 “KOHLER recorda que a Gewere ampliou a noção da posse estendendo-a, também, a casos 
em que não há poder de fato imediato sobre coisa do mundo exterior”  (...) Ainda que a posse 
recaia, normalmente, sobre Coisas corpóreas, as idéias romanas permitem falar, também, da 
juris quasi possessio, tendo por objeto os direitos reais. Haverá, pois, uma posse de coisa 
incorpórea como são esses direitos suscetíveis de posse. Cumpre esclarecer esta relação. Os 
direitos suscetíveis de posse são as partes constitutivas da propriedade do domínio; as 
servidões reais, as pessoais e a superfície. A posse desses direitos não se refere à coisa 
corpórea e sim ao exercício do direito; "Assim, por exemplo, o usufrutuário não tem, do ponto 
de vista da propriedade, posse jurídica da coisa; sua posse é, simplesmente, natural, e a posse 
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sentido, resta vigente antiga súmula20 do Tribunal da Cidadania em que, dirimindo inúmeros 
conflitos sobre a titularidade das linhas telefônicas (quando tal bem era, inclusive, signo de 
extrema riqueza por sua escassez e valor econômico), definiu ser o direito de uso sobre bem 
imaterial passível de apropriação via aquisição originária da usucapião.  Tal verbete continua 
plenamente vigente, e endossa o cotejo crítico contemporãneo sobre os direitos reais. 

De outra monta, há até quem vergaste tal interpretação fazendo uma leitura açodada de outro 
verbete de súmula da Corte Superior, na qual apartaria os interditos proibitórios perante os 
direitos autorais21. Entretanto, há três ressalvas necessárias para tal (paupérrima) subsunção: i) 
os signos distintivos não se enquadram na sistemática dos direitos autorais, mas sim de 
propriedade industrial; ii) o enunciado não versa sobre posse em si, mas sobre remédios 
processuais, e a Lei 9.610/98 já contemplava seus procedimentos de tutela que são especiais; e 
iii) a origem de tal enunciado permite perceber que, em verdade, o mesmo foi editado para 
resolver o problema do ajuizamento desmesurado de ações “de interdito proibitório” pelo 
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), que usava abusivamente de tal 
expediente para coactar cobranças ilegítimas de direitos autorais via execução pública. Noutros 
termos, em nenhum momento a) o Superior Tribunal de Justiça suscitou que bens imateriais não 
seriam suscetíveis de posse (além de manter vigente o verbete de súmula 193); b) bem como, 
acrescenta-se, este fato veio a ser confirmado pelo Código Civil, em vista da previsão de que o 
uso é uma qualificação de fattispecie possessória. 

De fato, diuturnamente, a questão da posse de bens incorpóreos é enfrentada pelos Tribunais, 
ainda que não haja uma preocupação com a taxonomia do que está sendo julgado22. Como, em 

                                                                                                                                                                          
jurídica do proprietário não se acha impedida pelo usufruto, como não o seria pelo simples 
aluguer. Mas o usufrutuário tem, a posse jurídica do seu direito de usufruto, e é a esse título 
que se lhe devem conceder os interditos". BEVILAQUA, Clovis. Direito das Coisas. 3ª edição, 
Rio de Janeiro: Livraria Freitas e Bastos, 1951, p.17 e 20. 
20 Verbete de súmula 193 do STJ – O direito de uso de linha telefônica pode ser adquirido por 
usucapião. 
21  Verbete de súmula 228 do STJ – É inadmissível o interdito proibitório para a protectão do 
direito autoral. 
22 Nesse sentido insta destacar dois julgados que corroboram com a incidência de uma posse 
sobre bens imateriais: “ação de manutenção de posse sobre o conjunto de elementos 
corpóreos e incorpóreos utilizados por associação como instrumento para consecução de seus 
fins sociais, conjunto esse que, por natureza, é juridicamente classificado como bem móvel 
(não imóvel)” BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 18ª Câmara Civel, 
Des. Pedro Celso Dal Pra, AC 70017131079, DJ 30.07.2007. Ainda nesse sentido: “DIREITOS 
AUTORAIS. INTERDITO PROIBITORIO. COMINACAO DE PENA PECUNIARIA. 
VIABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO ECAD. OS DIREITOS AUTORAIS, COMO BENS 
INCORPÓREOS, SAO TUTELAVEIS ATRAVES DOS INTERDITOS POSSESSORIOS, POIS A 
PROPRIEDADE ARTISTICA, COMO OS DEMAIS DIREITOS DE PROPRIEDADE 
INTELECTUAL” BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Tribunal de 
Alçada, Des. João Pedro Pires Freire, AC 193193836, Julgado em 28.04.1994. Num relevante 
julgado da Corte Suprema: “DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
MUNICÍPIO. INDENIZAÇÃO. DANOS A INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS. FUNDO DE 
COMERCIO. PELOS PREJUIZOS CAUSADOS AO PARTICULAR, PELA ENTIDADE 
PÚBLICA, EM DECORRÊNCIA DE DESAPOSSAMENTO, CABE A REPARAÇÃO INTEGRAL, 
SOB PENA DE FRUSTRAR-SE O PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO DA PROPRIEDADE, 
OU DA PLENA REPARAÇÃO DO DANO. - E DE INDENIZAR-SE O FUNDO DE COMERCIO, 
NÃO SOMENTE EM CASOS DE DESAPROPRIAÇÕES REGULARES, AINDA QUE NÃO 
PROTEGIDAS PELO D. 24.150, MAS, TAMBÉM, E COM MAIOR RAZÃO, NAS 
DESAPROPRIAÇÕES INDIRETAS, EM QUE SE BUSCA A AMPLA INDENIZAÇÃO POR ATO 
DA ADMINISTRAÇÃO, DESAPROPRIADO DE REGULARIDADE E FORMA JURÍDICA. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. MUNICÍPIO. 
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geral, as ações suscitam matéria contrafaccional, por exemplo quando se está diante de trade 
dress (ainda que não haja vilipêndio a uma marca) a tutela é sempre obrigacional/possessória. 

Com relação à doutrina (nacional23 e estrangeira24) especializada, esta também é assente na 
conformação dos regimes da posse para com os bens imateriais, incluindo os signos distintivos. 

                                                                                                                                                                          
INDENIZAÇÃO. DANOS A INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS. FUNDO DE COMERCIO. PELOS 
PREJUIZOS CAUSADOS AO PARTICULAR, PELA ENTIDADE PÚBLICA, EM 
DECORRÊNCIA DE DESAPOSSAMENTO, CABE A REPARAÇÃO INTEGRAL, SOB PENA DE 
FRUSTRAR-SE O PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO DA PROPRIEDADE, OU DA PLENA 
REPARAÇÃO DO DANO. - E DE INDENIZAR-SE O FUNDO DE COMERCIO, NÃO SOMENTE 
EM CASOS DE DESAPROPRIAÇÕES REGULARES, AINDA QUE NÃO PROTEGIDAS PELO 
D. 24.150, MAS, TAMBÉM, E COM MAIOR RAZÃO, NAS DESAPROPRIAÇÕES INDIRETAS, 
EM QUE SE BUSCA A AMPLA INDENIZAÇÃO POR ATO DA ADMINISTRAÇÃO, 
DESAPROPRIADO DE REGULARIDADE E FORMA JURÍDICA. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE” Supremo Tribunal Federal, 1ª 
Turma, Min. Rafael Mayer, RE 96823/SP, DJ 01.10.1982. 
23“Longamente aplicado no Direito Francês, o droit de possession personelle se configura como 
uma exceção constituída em favor daquele que, ao momento do depósito de um pedido de 
patente por terceiros, já vinha utilizando a tecnologia reivindicada, independentemente do titular 
do pedido. Desta feita, o direito de exclusividade não se aplica quanto aos usuários anteriores, 
ainda que se volte a quaisquer terceiros”  BARBOSA, Denis Borges. Usucapião de Patentes e 
Outros Estudos de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 240.  
24 “a posse de um direito de propriedade intelectual nos parece existir tranquilamente, ainda 
que de feição desmaterializada (a) e produz certos efeitos, perfeitamente comparáveis à 
daqueles pertinentes ao direito comum dos bens” Na tradução livre de: “la possession d’um 
droit de propriété intellectuelle nous paraît bel et bien exister – bien que de façon 
dématérialisée (a) – et produire certains effets, parfois comparables à ceux du droit commun 
des biens” in TAFFOREAU. Patrick. Naissance extraordinaire des droits de propriété 
intellectuelle” BRUGUIÈRE, Jean-Michel.  Propriété Intellectuelle Et Droit Commun. Marselha : 
Ed. Presses Universitares D’Aix Marseille, 2007, p. 117.  No mesmo sentido: ABREU, Abílio 
Vassalo. Uma relectio sobre a acessão da posse in Nos 20 anos do Código das Sociedades 
Comerciais Homenagem aos Profs. Doutores A. F. Correia, O. Carvalho e V. L Xavier. Vol I, 
Coimbra: Almedina, 2008, p. 110.  Em estudiosos menos recentes tal questão já era objeto de 
consignação expressa: “De resto, a possibilidade de usucapião é, em matéria de empresa, 
praticamente jus commune na antiga e na moderna comercialística: ver, por ex., FADDA e 
BENSA, (...) B. WINOSCHEID, (...) VENEZIAN (…) VALERI (...) e ROTONOI,(...) aliás, o nosso 
Código da Propriedade Industrial, art. 221º, até fala de “posse de um estabelecimento”... E nem 
se diga que este argumento prova de mais, visto o art. 223º do mesmo código também falar 
dos “que por qualquer forma, falsamente se inculcarem possuidores de algum dos direitos de 
propriedade industrial previstos neste diploma”, parecendo que admita igualmente a posse de 
sinais distintivos, de patentes de invenção, etc. É que temos sérias dúvidas sobre a validade 
das razões invocadas por PIRES DE LIMA-ANTUNES VARELA, no sentido de excluir a posse 
de tal gênero de bens e até a posse de direitos de autor. O fato de a lei (Código do Direito de 
Autor, art. 54º, como já antes o Dec. Nº 13.375, de 27-5-1927, art. 39º) excluir a aquisição das 
obras de engenho por usucapião, pode, sem dúvida, significar muitas coisas, mas não significa, 
só por si, que o instituto da posse se exclua de tomo em todo. Uma coisa é a posse, outra é a 
usucapião, que é seu efeito defectível. Quanto à propriedade dos sinais, das patentes, etc., o 
disposto nos arts. 228º e 229º do respectivo código não pode deixar de entender-se à luz dos 
preceitos antecedentes: preceitos que, exigindo em vários casos a existência de “má-fé” ou de 
“fraude” (...), não se afiguram, primo conspectu pelo menos, excluírem e admissibilidade de 
uma posse de boa fé relevante. Além de que, como se infere de SEGRÈ e MONTEL (Il 
Possesso, no Trattato di Diritto Civile Italiano, dirigido por VASSALLI, vol. V. t. IV, Turim, 1956, 
p. 76, nota 3), o problema da posse de bens imateriais – ou a divergência que surge na 
doutrina sobre o assunto – prende-se, em último termo, a uma concepção do instituto 
possessório de que teremos ensejo de falar infra, cap. III. Sem que deixe de salientar-se para 
já que, no que respeita ao estabelecimento mercantil, nem o próprio “imaterialismo” de 
FERRARA JR. (La teoria giuridica dell’azienda, Florença, 1945), que nega a viabilidade da 
posse dos bens imateriais referidos (p. 138), ousa negá-la para o mesmo estabelecimento 
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Como não se desconhece, os bens imateriais são objeto de criação intelectual de um originador 
que, mediante a exteriorização de sua composição cerebrina, se ocupa de tal bem. Tal não 
significa dizer, contudo, que a legislação não exija outros procederes por parte do agente que 
deseje além da posse uma propriedade. Por isso o sistema atributivo de direito não é 
incompatível com a posse, ele cuida de uma faculdade aos criadores em obterem tutelas 
jurígenas ainda mais robustas do que o mero uso de fato. 

Tem-se que o uso prolongado de um signo distintivo qualifica-se como posse e, como tal, 
demanda também a produção de efeitos jurídicos que lhes são pertinentes – ainda que não 
registrado e, assim, sem a aquisição da propriedade. E, desta feita, o uso de fato por um longo 
período de tempo e ininterrupto deverá ser compreendido como posse velha, perante os tempos 
contemporâneos, a qual impede a atração ao art. 924 do Código de Processo Civil (ou do art. 
558 do NCPC, Lei 13.105/2015), e desaconselha, ao menos, a outorga de decisum preambular 
interditório.  

Nesta senda, ainda que haja conflito entre signos tutelados, cada um, por fattispecies 
proprietária e possessória, numa lide de pretensão contrafaccional25 a convivência – uma vez 
prolongada – deve ser prestigiada como solução jurídica que habilita a liberdade de iniciativa e 
concorrência. Aliás, é essa a jurisprudência que se sedimenta nos Tribunais Estaduais e, em 
especial, no TJERJ26 – mesmo quando os signos são literalmente idênticos. 

Sob esse viés, observa-se que – além de representar a concretização da função social – a 
prolongada posse, o uso de fato continuado e ininterrupto (ainda que por quem não seja o titular 
proprietário) representa fator relevante para o deslinde de eventuais conflitos em ações 
contrafacionais – especialmente quando se tem como diretriz a necessidade de observância do 
princípio da perservação da empresa, do axioma da segurança jurídica, e do dever de coerência 
que pauta a seara patrimonial27. 

 

                                                                                                                                                                          
(p.141). Ver, sobre este ponto, Tb. SEGRÉ e MONTEL”, CARVALHO, Orlando de. Direito Civil - 
Direito das Coisas. Coimbra: Editora Coimbra, 1969, p. 152. 
25 “Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos 
de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da 
exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da 
concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo 
segmento mercadológico. 7. O uso concomitante das marcas "VACCINI" E "VACINNE", como 
forma de designar os produtos comercializados pelas partes litigantes, não tem o potencial 
necessário para induzir o consumidor a erro ou confusão” TJERJ, 1ª Câmara Cível, Des. 
Maldonado de Carvalho, AC 01706493920138190001, DJ 01.07.2014. No mesmo sentido: De 
sorte que, inexistindo nos autos provas ou indícios de confusão entre os sinais, por parte do 
consumidor, e vendo-se, de outro lado, que é longa a convivência pacífica entre as empresas - 
em que pese a afinidade de mercados e semelhança de nomes - não vejo como comungar com 
os fundamentos da sentença, parecendo-me existir distinção entre as marcas na forma prevista 
pelo legislador” Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Marcelo 
Pereira, AC 2011.51.01.811015-7, DJ 02.07.2013. 
26 “Ação declaratória. Empresas que têm marcas semelhantes, HERMES E HERMÈS. 
Convivência no mercado brasileiro há muitos anos. impossibilidade de confusão entre os 
usuários das marcas em razão das diferenças existentes entre eles. Inexistência de 
concorrência desleal ou de usurpação de marca. Ausência de prejuízo da apelante que 
desfruta de posição pioneira no mercado” TJERJ, 9ª Câmara Cível, Des. Ruyz Alcantara, AC 
01029611220038190001, J 23.05.2015. 
27 “Sem a calculabilidade e a previsibilidade instaladas pelo direito moderno o mercado não 
poderia existir” GRAU, Eros Roberto.  A Ordem Econômica na Constituição de 1988. São 
Paulo: Ed. Malheiros, 2010, p. 30. 
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4) CONHECIMENTO E TOLERÂNCIA QUE PODEM ENGENDRAR SUPRESSIO 
CONTRA O TITULAR E SURRECTIO EM FAVOR DA POSSUIDOR 

 

 O direito não é metafísico. É no tempo e no espaço concreto em que se deflagram os 
atos jurídicos, os fatos jurigenamente relevantes, enfim, tudo aquilo que pode ser qualificado 
como atinente ao mundo do Direito. 

 Assim, como regra, não há condutas imprescritíveis; o direito objetivo não resguarda 
interesses juridicamente relevantes ad eternum; mesmo ilicitudes graves podem ter sua 
pretensão “engolida” pela esfera da prescrição; atos administrativos viciados podem ser 
devorados pela decadência; a violação à propriedade pode ser convalidada pela usucapião; o 
esquecimento de um ato processual pode atrair a preclusão; enfim, o Direito, em regra, não é 
imune ou neutro ao transcurso de hiatos temporais. Numa só frase: tempus regit actum. 

 Aliás, para além de termos formais28 (positivados em Lei) que extinguam a pretensão 
ou o fundo do direito, o ordenamento jurídico também engloba a teoria dos atos próprios, 
cognominada em latim pelo venire contra factum proprio e no tedesco como verwirkung. Em tal 
senda, o mundo jurídico para a faceta patrimonial demanda que os titulares de um direito o 
exerçam de maneira coerente e sem arapucas, pois do contrário resultariam desvios finalísticos 
graves denominados de abusos do direito. 

 Se é verdade que a doutrina foi a grande responsável pela construção do instituto e seus 
conceitos, é impossível ignorar que a jurisprudência29 nacional francamente acolheu tal teoria. 
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, é pioneiro na aplicação da 
teoria dos atos próprios, seja ao dirimir contendas obrigacionais simples30, nas hipóteses de 
conflitos de direitos reais tradicionais31, mas até mesmo para o caso de uso de marcas32. 
                                                           
28 “a modificação da relação jurídica pela incidência da supressio não está vinculada a um 
prazo predeterminado, podendo, em razão da boa-fé objetiva e da tutela da confiança, ser 
efetivada mesmo na pendência de prazo legal fixo” DICKSTEIN, Marcelo. A boa-fé objetiva na 
modificação tácita da relação jurídica: Surrectio e Suppressio. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2010, p. 177. No mesmo sentido: “Já no que concerne à supressio, trata-se de uma conjugação 
entre boa-fé e tempo que permite paralisar o exercício de um direito com o objetivo de retificar 
os prazos prescricionais formais, seja ampliando-os ou reduzindo-os. Em determinadas 
circunstâncias, o não exercício de um direito, que leva a parte a confiar que este não mais seria 
exercido, pode ocasionar uma prescrição de fato, mesmo durante a vigência de prazo 
prescricional pertinente” MODENESI, Pedro. A relação entre o abuso do direito e a boa-fé 
objetiva. Curitiba: Unibrasil, Revista Direitos Fundamentais e Democracia, Vol 7, n. 7, 2010, p. 
346. 
29“O exercício de posições jurídicas encontra-se limitado pela boa-fé objetiva. Assim, o 
condômino não pode exercer suas pretensões de forma anormal ou exagerada com a 
finalidade de prejudicar seu vizinho. Mais especificamente não se pode impor ao vizinho uma 
convenção condominial que jamais foi observada na prática e que se encontra completamente 
desconexa da realidade vivenciada no condomínio. - A 'suppressio', regra que se desdobra do 
princípio da boa-fé objetiva, reconhece a perda da eficácia de um direito quando este 
longamente não é exercido ou observado” BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, 
Ministra Nancy Andrighi, REsp 1096639/DF, DJ 12.02.2009.  
30 “Evidencia-se, portanto, que o CC/02 previu uma verdadeira norma de conduta a vincular os 
contratantes, sendo certo que a cláusula geral de boa-fé traz deveres anexos aos negócios 
jurídicos, impondo aos contratantes a observância de comportamentos leais, probos, exigindo a 
correta e abrangente informação sobre todo o conteúdo do contrato, bem como a tutela da 
confiança e das expectativas legítimas criadas na parte contrária. Assim, surgem figuras 
parcelares dentre as quais o instituto da supressio, a aplicar-se indiscutivelmente no caso dos 
autos. Desta forma, evidencia-se que a 1ª ré, ao requalificar as partes abruptamente, após três 
anos de inação, a pretexto de cumprimento de cláusula contratual, inserida por aditivo 
contratual, viola a boa-fé objetiva uma vez que a inação prolongada de um direito subjetivo 
incutiu na outra parte, os beneficiários do plano de saúde, a confiança de que não mais 
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 Na propriedade industrial, como todos os direitos (patrimoniais) constituem 
propriedades resolúveis e seu termo é sempre certo (ainda que certas categorias sejam passíveis 
de renovação), o empenho do exercício de uma titularidade deve ser ainda mais súbita. O trato 
dos bens de produção é sujeito à obsolescência, os consumidores apreciam novidades, e o 
mercado não é estanque – mas dinâmico. Assim, em especial quanto à distintividade de uma 
pessoa jurídica, a passagem do tempo pode trazer efeitos “nefastos” ao então titular-inerte33. 

                                                                                                                                                                          
exerceria. A conseqüência, portanto, é o de inibição do exercício desse direito” Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 9ª Câmara Cível, Des. Roberto de Abreu e Silva, AC 
02522590520088190001, J. 23.03.2010. 
31 “A CONVENÇÃO CONDOMINIAL ESTABELECE QUE, AO APARTAMENTO TÉRREO 
CABE O USO EXCLUSIVO DA ÁREA COMUM, DE MODO A PRESERVAR A SEGURANÇA E 
PRIVACIDADE DO MORADOR DA UNIDADE. SITUAÇÃO QUE SE ENCONTRA 
CONSOLIDADA HÁ MAIS DE DEZ ANOS E TOLERADA POR TODOS OS MORADORES DO 
EDIFÍCIO, JUSTIFICANDO A INVOCAÇÃO DA TEORIA DA SUPRESSIO” Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro, 17ª Câmara Cível, Des. Luiza Bottrel Souza, AC 
01015052220068190001, J. 06.08.2008. 
32 “Operou-se, portanto, em preservação à boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais, o 
instituto da supressio, com a perda da faculdade contratual da franqueadora exigir um 
orçamento anual detalhado em razão de sua reiterada aceitação da lista contendo apenas as 
lojas em funcionamento na área operada pelo master franqueado. Igualmente, no que tange ao 
argumento de que houve subdesenvolvimento da marca no território de operação do master 
franqueado, não assiste razão ao apelante. De fato, ainda que não haja cláusula expressa no 
sentido de que seria obrigação do master franqueado expandir a marca da franqueadora em 
seu território de exploração, tal obrigação é inerente ao contrato de master franquia. Entretanto, 
no caso concreto, não vislumbro qualquer descumprimento de tal dever por parte do master 
franqueado. Com efeito, durante a vigência da relação contratual, o master franqueado obteve 
êxito em manter em funcionamento 15 lojas em seu território de atuação, logo não se pode 
afirmar que não houve desenvolvimento da marca. Apesar de a franqueadora consignar que o 
número de lojas abertas não condiz com o potencial econômico do território, jamais em seus e-
mails ou notificações apresentou ao master franqueado um projeto nem sequer estabeleceu 
metas objetivas de expansão da marca. O franqueador não pode de forma unilateral 
estabelecer qual a quantidade de lojas é suficiente para a satisfatória expansão da marca” 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 3ª Câmara Cível, Des. Renata Cotta, AC 
04755825020118190001, J. 16.04.2014.  
33“Com efeito, ainda que em exame não exauriente dos fatos,  tenho para mim que a norma 
invocada pela agravante - art. 6º bis, item (3) da Convenção de Paris –  “não será fixado prazo 
para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de 
má-fé” – não mais se aplica em nosso sistema jurídico. Pois, o dispositivo em questão, apesar 
de  internalizado em nosso direito através do Decreto 75.572/75, foi, posteriormente   revogado 
pela Lei 9.279/96 (que contempla somente os itens 01 e 02 da Convenção de Paris - Revisão 
de Estocolmo 1967), restando o preceito, portanto, definitivamente afastado de nosso regime 
marcário, nos termos do art. 2º da Lei de Introdução ao Código Civil. E nem podia deixar de ser 
diferente, por se tratar de norma que afronta o sistema jurídico nacional, em absoluto confronto 
com os princípios constitucionais “da função social da propriedade” e “da paz social”, que não 
se coadunam com a imprescritibilidade de direitos de natureza patrimonial”. Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, Agravo de Instrumento de 
nº 2006.02.010051178, DJ 03.04.2008. Ainda,  “De sorte que inspirados na realidade de 
nossos próprios conflitos  emocionais “DE QUE O TEMPO É SENHOR DA RAZÃO E TUDO 
CURA”, é que o decurso de prazo também se tornou fonte de redenção do direito – âmbito do 
dever-ser – conquanto se detectou que violada uma regra jurídica durante muito tempo sem 
nenhuma insurreição das partes envolvidas, melhor seria, em benefício da segurança jurídica, 
que as coisas permanecessem como estão, consagrando-se o brocardo latino dormientibus 
nom sucurrit jus (...) Assim, em que pese o respeitável entendimento do douto Juízo, dele 
divirjo, entendendo que o registro, ainda que efetuado de má fé ou ao arrepio da lei convalida-
se com o tempo, com base no art. 174 da LIP e em nossa sistemática jurídica, onde se percebe 
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 De outra monta, para que o gênero do venire contra factum proprio (que reúne, entre 
outros, a supressio, a surrectio e o tu quoque) não seja objeto de hermenêuticas 
subjetivistas/inseguras/arbitrárias, a doutrina edificou crivos objetivos de contemplação. Quais 
sejam: i) inércia do titular de um direito34; ii) prolongamento substancial no tempo da omissão; 
iii) o exercício de uma faculdade correlata ou até colidente por parte de outrem; iv) a 
consubstanciação da legítima expectativa de tal “outro” em manter-se no exercício de tal mister; 
v) a alteração superveniente, contraditória e surpreendente da conduta do titular d’antes inerte; e 
vi) o vilipêndio à boa-fé35 e legítima expectativa daquele que exerceu, ao longo do transcurso 
da inércia do titular, função social sobre tal patrimônio. 

Desta feita, em se tratando de um conflito contrafacional entre signos distintivos de um titular e 
de outro possuidor, pode-se perceber que o preenchimento do contexto fático por certos 
elementos poderá acarretar a configuração da supressio e, por conseguinte, a paralisação do 
direito à tutela perscrutada.  

Entre tais hipóteses, tem-se a presença um (ou mais) peculiaridades fáticas como:  a) a 
inatividade prolongada do titular de um signo distintivo, em relação ao possuidor que o utiliza 
continuada, ininterrupta e ostensivametne; b) (fato este que será majorado caso haja) a 
confirmação da ciência inequívoca do uso do signo pelo possuidor, como, 
exemplificativamente, pelo depósito do signo junto ao Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial; iii) a eventual concessão de marca ao possuidor, pelo Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (INPI) – ainda que haja o obstáculo do título anterior; iv) a demonstração 
de que o possuidor se tornou reputado perante seu público alvo, e edificou sua identidade 
mercantil; v) a verificação de que o titular possui conduta ativa contra outros concorrentes 
(apresentação de notificações extra e judiciais, oposições a e cancelamentos de registros junto 
ao INPI, ajuizamento de ações de nulidade junto à Justiça Federal ou inibitórias perante a 
Estadual);  entre outros. 

Portanto, vê-se que o enquadramento de uma fattispecie de conflito entre o signo distintivo de 
um titular e o de outro possuidor pode subsumir-se às hipóteses de supressio contendo a 
pretensão do proprietário, e à surrectio favorecendo à resistência do possuidor; caso presentes 
os elementos fáticos que o suportem. Outrossim, acrescenta-se que o tratamento asséptico das 

                                                                                                                                                                          
que até o regime jurídico do casamento, certamente o mais restrito do direito, não tem na má-fé 
causa de justificação de nulidade, nem deixa de se convalidar por decurso de tempo, ainda que 
contraídos com vícios volitivos mais graves, como erro essencial de pessoa e coação”.Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, AC 
2006.51.01.5048410, DJ 20.05.2009.  
34 “Os comportamentos, as ações ou omissões são focalizados em relação ao outro, 
destinatário ou declaratório, e também se pronuncia tutela jurídica no empenho dos não 
titulares. Fim da concepção insular” FACHIN, Luiz Edson.  Teoria Crítica do Direito Civil. 2ª 
Edição, Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2003, p. 325. 
35“É também no exercício da sua função de limitar o exercício de direitos subjetivos em nome 
da preservação do sinalagma que a boa-fé serve como fundamento para a chamada teoria do 
adimplemento substancial. De acordo com esta teoria ainda que a norma contratual ou legal 
preveja a rescisão do contrato o fato de a prestação ter sido substancialmente satisfeita veda 
ao credor de acordo com os ditames da boa-fé o exercício do direito de rescisão. Isto, pois a 
substancialidade do adimplemento, apurada conforme as circunstâncias e em vista da 
finalidade econômico-social do contrato em exame garante a manutenção do equilíbrio entre as 
prestações correspectivas, não chegando o descumprimento parcial a abalar o sinalagma” 
NEGREIROS, Teresa. Teoria do Contrato, Novos Paradigmas. Rio de Janeiro: Editora 
Renovar, 2006, p. 145. No mesmo sentido: “a proibição do venire contra factum proprium 
encontra seu fundamento no princípio da boa-fé objetiva ou mais especificamente, em um 
elemento que a esta compõe: a proteção da confiança gerada na contraparte” PINHEIRO, 
Rosalice Fidalgo. O abuso do direito e as relações contratuais. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, 
p. 268.  
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vicissitudes serviria apenas para fulminar o mandato de otimização da boa-fé objetiva, além de 
ser uma premiação à contradição empresarial.  

Aliás, não é nenhuma novidade que a inércia do titular de um signo pode gerar a consolidação 
do direito de terceiros, como prova o fenômeno (coletivo) da degenerescência. Ou seja, a erosão 
da unicidade pode se dar por um torpor (do titular) subjetivo definido, ou perante uma 
pluralidade de utentes de um determinado signo. 

 

5) USUCAPIÃO DO DIREITO AO USO E A INOPONIBILIDADE EM DESFAVOR DO 
TITULAR 

 

 A usucapião pode importar na exclusão da titularidade do pretérito proprietário, como, 
ainda, pode engendrar, apenas, uma limitação no seu feixe36 de direitos. Exempli gratia, pode-
se usucapir um usufruto (art. 1.391 do CC/2002), uma servidão37 (art. 1.379 do CC/2002, civil 
ou  empresarial38), ou seja, algum elemento pertinente a uma das faculdades proprietárias – 
inclusive nos termos dos precedentes dos Tribunais39. 

 Nestes casos, permanece o primeiro titular com um direito de exclusividade que é 
oponível a todos, com exceção àquele que adquiriu a usucapião (inclusiva) de uma determinada 
faceta do direito (maior). Pois, tendo em vista que os bens imateriais não são sujeitos à escassez 
natural, nada obsta a concomitância de esferas jurídicas sobre o mesmo bem, o iter intelectual. 
Tal é o conceito explorado por civilistas consagrados como Rodotà, abordando que a 
propriedade e sua origem excludente pode e deve se tornar abrangente e includente40. 

                                                           
36Há, hoje, nítida tendência, em vista do estilhaçamento dos modelos proprietários, em dar 
maior elasticidade ao princípio da tipicidade. Se diversas são as formas de propriedade - 
multipropriedade, leasing imobiliário, restrições convencionais incidentes sobre lotes -, há 
correspondente necessidade de o sistema acolher e dar publicidade às novas figuras. Em 
termos diversos, a propriedade típica não é somente aquela plena do artigo 524 do Código 
Civil, mas também os modelos e variantes dotados de novas restrições, e eventualmente não-
perpétuos. Na lição de Gustavo Tepedino, se de um lado é certo que a criação de novos 
direitos reais depende de lei, por outro lado também "certo é que no âmbito do conteúdo de 
cada tipo real há um vasto território por onde atua a autonomia privada e que carece de 
controle quanto aos limites (de ordem pública) permitidos para esta atuação", LOUREIRO, 
Francisco Eduardo. A Propriedade como Relação Jurídica Complexa. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003, P.78. 
37“A servidão é relação jurídica que tem como pontos de coligação as situações subjetivas. As 
servidões gravam não o prédio entendidos de um ponto de vista material, mas as situações 
subjetivas. A relação de servidão, em uma concepção moderna dos poderes de fruição, pode 
ser utilizada para limitar também situações pessoais de fruição, sempre que a servidão não se 
configure como relação entre prédios do ponto de vista material”, PERLINGIERI, Pietro. O 
Direito Civil Na Legalidade Constitucional. Traduzido por: DE CICCO, Maria Cristina, Rio de 
Janeiro: Renovar, 2008, p. 954. 
38 CARNELUTTI, Francesco. Usucapion de La Propiedad Industrial. Traduzido por: OSUNA, 
Francisco Apodaca, Cidade do México: Editorial Porrua, 1945. 
39 “O próprio autor reconhece que a servidão já existia antes mesmo de haver adquirido o 
terreno, aduzindo, em seu depoimento pessoal, outros importantes esclarecimentos acerca da 
questão. A posse da servidão é mesmo ad usucapionem. Ela perdura pelo menos há mais de 
dez anos da data do ajuizamento da ação e teve continuidade até chegar aos réus, sem 
interrupção, numa inequívoca situação de acessio possessionis (Código Civil, artigo 1.243)” 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 19ª Câmara Cível, Des. Guaraci Vianna, AC 
00007613820078190048, J29.03.2011.  
40  RODOTÀ, Stefano. Il terribile Diritto. 3ª Edição, Bolonha: Il Mulino, 2013, p. 463. 
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 Aliás tal cuida de expediente comum, por exemplo, no âmbito das Franquias, em que 
além do Franqueador, diversos franqueados, às vezes até no mesmo bairro, são co-utentes de um 
signo distintivo, do know-how, e dos contratos de distribuição. Ou seja, se na via de aquisição 
derivada de direitos, via negócio jurídico contratual, o ordenamento até estimula o 
compartilhamento de signos; não há razão para se negar sua incidência quando não há negócio 
jurídico na aquisição originária de direitos, desde que o contexto permita a distinção entre 
agentes econômicos. Ressalte-se que qualquer vilipêndio a interesses coletivos de terceiros (à 
exemplo do art. 4º, VI, do CDC) também deve ser observado na hermenêutica do caso em 
concreto, para evitar que o gozo de um não represente risco às partes mais débeis. 

Assim, na usucapião de bem imaterial, ambos os titulares não se excluem-reciprocamente, mas 
convivem numa esfera de inoponibilidade relativa41 – situação que merece maior prestígio 
quando sem tem signos que não são idênticos, seja em termos de fonologia, seja por meio dos 
elementos figurativos. 

 Neste contexto,, cuidando-se de bens móveis (art. 5º da LPI), observa-se que os 
requisitos a serem preenchidos serão os do artigo 1.260, em que o sujeito de direito adquirirá a 
propriedade (inclusive) caso i) possua como sua, ii) continua e incontestadamente, iii) durante 
um triênio, iv) somado à boa-fé; e v) justo título. De outra monta, ainda que possa haver 
eventual questionamento quanto aos últimos dois requisitos (boa-fé/justo título), há ainda a 
usucapião ordinária para bens móveis (art. 1.261), desde que atendido o prazo majorado. 

 Portanto, não bastasse o fato de que a inércia do proprietário de um signo marcário 
qualifica-se como vilipendiadora da função social, apta a impedir tutelas de urgência ou mesmo 
da própria pretensão inibitória, pode-se perceber que a mesma também poderá ser capaz de 
deflagrar o decaimento da titularidade exclusiva, pela via da usucapião. 

 

À GUISA DE CONCLUSÃO 
 

 Em vista do que fora apresentado, pode-se perceber que eventual conflito contrafacional 
entre signos distintivos – que sejam, cada um, de titularidade de uma parte e abrangido pelo uso 
de fato de outrem – poderá (e deverá) abranger a análise de circunstâncias fáticas que alcancem 
para além do mero cotejo de similitude, uma vez que: 

a) O princípio da liberdade de iniciativa, de concorrência, e até de expressão (logo 
includentes) ganham foro preferencial ao pleito proprietário (excludente) – visto que a 

                                                           
41“O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por dez anos, nos termos do 
art. 1.242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no Registro de Imóveis, valendo-
lhe como título a sentença que julgar consumado a usucapião. Parágrafo único. Se o possuidor 
não tiver título, o prazo da usucapião será de vinte anos”. Interessante notar que a alteração da 
redação do dispositivo, face ao revogado Código Civil de 1916, poderia, segundo a doutrina 
abaixo, habilitar a consolidação de servidões sobre bens incorpóreos: “O Código alude 
expressamente à usucapião do exercício de servidão aparente (art. 1379). Digna de nota é a 
modificação do texto, antes alusivo à “posse incontestada e contínua de uma servidão” e, 
agora, ao "exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente". Também digna de 
nota é a comparação entre o teor do art. 1.260 do Código de 2002 e o art. 618 do Código de 
1916: ambos regulando a usucapião de coisa móvel, a regra ora vigente alude apenas à posse 
de coisa móvel como pressuposto da aquisição da propriedade, enquanto a regra revogada 
referia-se à aquisição do domínio de coisa móvel. A extirpação da expressão "domínio" 
(tradicionalmente associada à propriedade de coisa corpórea) é significativa: a posse, aí está 
referida como pressuposto da aquisição, por usucapião, da propriedade, que pode ser corpórea 
ou incorpórea” MARTINS-COSTA, Judith. Usucapião de coisa incorpórea: breves notas sobre 
um velho tema novo. em TEPEDINO, Gustavo, FACHIN, Luiz Edson. O Direito e O Tempo, 
Embates Jurídicos e utopias contemporâneas. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2008, p. 644. 
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utilização do signo representa, a princípio, a plena concretização da função social 
afetada a esta espécie de propriedade; 

b) A posse (via uso – art. 1.196 do CC/2002) continua, ostensiva, e producente do signo 
atrai efeito jurídicos, mesmo perante o sistema atributivo de direito, sendo este sensível 
a tal fato, que gera direitos e legítimas expectativas; 

c) Nos bens imateriais, qualquer posse que ultrapasse cinco anos é hábil a engendrar – até 
mesmo – o pleito de usucapião do artigo 1.261 do CC/2002 (ou mesmo de três anos, a 
depender do preenchimento de certos requisitos, artigo 1.260 do CC/2002), não 
havendo vedação de sua aplicação a direitos afeitos aos signos distintivos; 

d) Independentemente da usucapião, o próprio comportamento contraditório do titular 
pode ser apto a deflagrar a supressio em desfavor deste; e a surrectio para o possuidor, 
quanto a inoponibilidade de quaisquer direitos, e a manutenção do uso do signo. Caso 
contrário se ignoraria os princípios gerais do honeste vivere e do non altere laedere. 

E, desta feita, conclui-se que as condutas quanto à utilização do signo 

distintivo de ambos, titular e possuidor, como também a sedimentação das 

situações de fato com o decurso de tempo, representam fatores de máxima 

relevância para eventuais conflitos contrafacionais desta espécie. 
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RESUMO 

 

A interação entre o inventor independente com as universidades tem o potencial de facilitar 

que as ideias geradas por aqueles consigam ser aplicadas no setor empresarial, gerando 

melhorias em processos, produtos e serviços. Com o objetivo de converter o conhecimento em 

inovação, as universidades brasileiras podem usar a estratégia de adotar as invenções de 

inventores, melhorando-as ou não, para inserir suas tecnologias no mercado, através de 

licenciamentos. No intuito de avaliar o processo adoção de invenções e da de transferência de 

tecnologia de inventores independentes na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o 

presente trabalho apresenta a análise do desempenho da instituição nesta relação particular 

através do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), denominado Coordenadoria de 

Transferência e Inovação Tecnológica (CTIT). Como resultado final, concluiu-se que os 

inventores independentes pouco exploram essa relação que poderia tornar mais fácil a 

conversão do seu potencial inventivo em benefícios socioeconômicos e que existem 

oportunidades de melhoria no processo de transferência de tecnologias. 

Palavras-chave: Inventor independente. Universidades. Inovação. Transferência.  Tecnologia. 

UFMG. 
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ABSTRACT 

The interaction between the independent inventor with universities has the potential to 

facilitate that ideas generated by those able to be applied in the business sector, generating 

improvements in processes, products and services. In order to turn knowledge into innovation, 

Brazilian universities can use the strategy to take the inventions of inventors, improving them 

or not, to place their technologies on the market, by means of licensing. In order to evaluate 

the process adoption of inventions and of independent inventors technology transfer at the 

Federal University of Minas Gerais (UFMG), this paper presents an analysis of the 

institution's performance in this particular relationship through the Technology Innovation 

Center (NIT) called Coordination of Technological Transfer and Innovation (CTIT). As a 

final result, it is concluded that the independent bit inventors exploit this relationship could 

make it easier to convert the potential socioeconomic benefits and inventive in that there are 

opportunities for improvement in technologies transfer process. 

Keywords: Independent Inventor. Universities. Innovation. Transfer. Technology. UFMG. 

1. Introdução 

Um inventor independente, também conhecido como inventor individual ou inventor de 

garagem, é uma pessoa física que cria uma invenção geralmente por seus próprios meios, isto 

é, sem qualquer apoio financeiro de qualquer organização, seja governamental ou privada. A 

sua principal motivação é a de que possa vir a ganhar dinheiro com sua ideia, mas como ideia 

não tem nenhum valor no campo da propriedade intelectual a não ser que ela se materialize, é 

necessário transformá-la em uma inovação.  

Dentro desse contexto, a adoção de invenções pelas universidades e a cooperação tecnológica 

inventor independente-universidade pode ser vista como promissora, já que possibilita que a 

universidade colabore com o conhecimento acadêmico auxiliando o inventor independente, 

geralmente com poucos recursos, em converter conhecimento em invenção e posteriormente 

em inovação, contribuindo para o desenvolvimento do país. 

Neste contexto da interação entre o inventor independente e a universidade torna-se relevante 

conhecer o processo de adoção de invenções de inventores independentes pela Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) e os resultados porventura obtidos com o licenciamento das 

tecnologias. 
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2. Metodologia 

Neste trabalho, a metodologia utilizada foi a de estudo de caso. De acordo com Yin (2001), é 

um método abrangente e empírico envolvendo etapas como planejamento, coleta e análise dos 

dados, podendo incluir o estudo de um único caso ou de vários e abordagens qualitativas e 

quantitativas de pesquisa. 

Para Gil (1995), quatro fases são essenciais para o estudo de caso. A primeira etapa envolveu 

a consulta a literatura que compreendesse temas referentes aos inventores independentes e à 

universidade. Além de livros, diferentes repositórios de artigos em meios eletrônicos também 

foram consultados, que ajudaram a fornecer a fundamentação teórica e ressaltar a 

argumentação do estudo desenvolvido. 

A segunda etapa compreendeu a delimitação do estudo de caso, especificamente a interação 

inventor independente-universidade e os resultados dessa cooperação. A pouca literatura 

sobre o tema motivou a escolha deste assunto. 

Na terceira etapa procurou-se colher informações sobre a proteção e o licenciamento das 

tecnologias na UFMG. Através de documentação disponível consultada na Coordenadoria de 

Transferência e Inovação Tecnológica (CTIT) da UFMG foi possível obter uma amostra sobre 

o assunto abordado neste trabalho.  

A seguir, na quarta etapa, os dados colhidos foram analisados em conjunto com a literatura 

utilizada. A seleção dos dados considerou os objetivos deste trabalho com o propósito de 

determinar quais dados seriam úteis e quais não. 

Por fim, chegou-se a etapa das conclusões finais, onde os dados colhidos foram consolidados 

e validados. Foram propostas, também, algumas indicações para estudos futuros derivados 

deste trabalho. 

3. Revisão Bibliográfica 

O levantamento bibliográfico realizado visa contextualizar os inventores independentes bem 

como as universidades nacionais e a importância do relacionamento destes dois integrantes do 

ambiente nacional de inovação no desenvolvimento de inovações no país. O referencial 

teórico servirá, também, como base para propor melhorias no estudo de caso apresentado. 
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3.1 O inventor independente no Brasil 

Para qualquer país, produzir ciência e conseguir convertê-la em inovação é um desafio. Os 

países líderes em tecnologia contam com um ambiente favorável à inovação, através de 

estímulos tanto das empresas quanto governamentais. 

Até alguns anos atrás, não havia no Brasil uma preocupação com a inovação tecnológica, pois 

o mercado nacional era bem mais fechado do que é hoje e não havia produtos concorrentes 

estrangeiros. Com o início da liberalização de importações no mercado brasileiro, no início 

dos anos 1990, que teve a intenção de modernizar o nosso parque tecnológico-industrial, o 

tema inovação foi colocado em pauta. 

Como as inovações se tornaram cada vez mais necessárias, várias peças da complicada 

engrenagem da inovação nacional começaram a se movimentar, incluindo ai os inventores 

independentes. Tido como um indivíduo que utiliza de seu período de descanso depois do 

trabalho ou de seus finais de semana, dedicando seu tempo livre para chegar a uma descoberta 

surpreendente visando beneficiar a si mesmo e também a sociedade. Não estão ligados a 

nenhuma empresa ou governo e não recebem nenhum apoio financeiro destes. 

No âmbito nacional, grandes nomes que criaram tecnologias e inovações nacionais 

conseguiram provocar impacto mundial. Nunca é demais lembrar o Padre Roberto Landell de 

Moura, associado à invenção da radiotransmissão, de Padre Francisco João de Azevedo, 

relacionado aos primórdios da máquina de escrever, o Padre Bartolomeu Lourenço de 

Gusmão, com o balão estático, os engenheiros José Braz Araripe e Fernando Lemos4, 

criadores do câmbio automático de veículos, Nélio Nicolai, criador do identificador de 

chamadas, popularmente conhecido como BINA, sem deixar de mencionar Santos Dumont, 

com sua máquina de voo autopropelido. 

Conforme a Lei nº 10.973/20045, artigo 2º, inciso IX, o inventor independente é a pessoa 

física que não ocupa nenhum cargo efetivo, cargo militar ou emprego público, que seja 

inventor, obtentor ou autor de criação. 

Contudo, analisando o artigo 90 da Lei nº 9.279/966, se o empregado de empresa ou 

instituição pública desenvolveu a invenção ou o modelo de utilidade desvinculado do contrato 

                                                 
4 Eles só não inventam lucros. Revista Istoé Dinheiro. Disponível em: 
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/negocios/20100806/eles-nao-inventam-lucros/42056.shtml. Acesso em 
01.09.2015. 
5 Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e 
tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm. Acesso em 01.09.2015. 
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de trabalho (fora do horário e ambiente de trabalho) e não decorrente da utilização de 

recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, a invenção 

pertencerá exclusivamente ao empregado, deste modo equiparando-se ao inventor 

independente, já que desenvolveu o invento pelos seus próprios meios. 

De acordo com Barbieri7, o inventor independente continua sendo muito pouco estudado em 

nosso país, já que ao longo do tempo tornou-se superada sua forma de trabalho, tendo em 

vista que o seu espaço foi sendo tomado pelas unidades de pesquisa e desenvolvimento 

(P&D) das empresas.  

Por outro lado, o Relatório Inventiva8, elaborado pela Associação Brasileira dos Inventores e 

da Propriedade Industrial – ABRIPI em conjunto com o antigo Ministério da Indústria, do 

Comércio e do Turismo – MICT, a Federação e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo 

– FIESP e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, ressalta 

que as invenções e inovações desenvolvidas por nacionais de um país são de extrema 

importância e que o talento inventivo precisa ser estimulado. Na maioria dos países, as 

autoridades governamentais demonstram uma crescente consciência da importância em 

promover internamente a inventividade e a inovação no processo de desenvolvimento 

tecnológico. 

Coadunando com essa afirmação, a Lei de Inovação foi criada para estabelecer incentivos à 

inovação e à pesquisa científica e tecnológica no Brasil, se incumbindo na promoção de 

estímulos ao inventor independente, dedicando a estes um capítulo inteiro para impulsionar 

suas atividades e prevendo que as Universidades, por meio dos Núcleos de Inovação 

Tecnológica (NIT), tenham a liberdade de adotar as criações dos de inventores independentes 

que comprovem o depósito de patentes dos seus inventos. 

                                                                                                                                                         
6 Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm. Acesso em 01.09.2015. 
7 BARBIERI, José Carlos. O inventor independente e o empreendedor no Brasil. Fundação Getúlio Vargas. 
EAESP - Escola de Administração de Empresas de São Paulo. 2005. Disponível em: < 
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/3167>. Acesso em: 10 de julho de 2015.  
8 Associação Brasileira dos Inventores e da Propriedade Industrial – ABRIPI. Estudo da Viabilidade Técnica e 
Econômica da Inventiva Nacional. Disponível em: http://www.abripi.org.br/wp-
content/uploads/2013/12/Inventiva.pdf. Acesso em: 10 de julho de 2015. 
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3.2 As Universidades Federais brasileiras 

Com a criação das primeiras universidades federais, no início dos anos 1900, inicia-se no 

Brasil o processo de melhoria das capacidades técnicas e científicas, visando o 

desenvolvimento da educação e da pesquisa no meio acadêmico. 

Fávero9 explica que a Lei Rivadávia Corrêa, implementada em 5 de abril de 1911 pelo 

decreto n° 8.659, dava liberdade de criação de universidades para os Estados e iniciativa 

privada e retirava da esfera federal o monopólio do ensino superior no Brasil, e neste contexto 

foram criadas, em 1909, a Universidade de Manaus, em 1911 a Universidade de São Paulo e, 

em 1912, a Universidade do Paraná como instituições livres. Ainda, em 7 de setembro de 

1920, é oficialmente criada a Universidade do Rio de Janeiro, pelo Decreto nº 14.343, sendo a 

primeira instituição universitária legalmente instituída pelo Governo Federal. 

Com a Reforma Universitária de 1968 instituída pela Lei nº 5.540/6810, estabeleceu-se as 

bases para a expansão e a modernização do ensino superior no Brasil, além da criação do 

sistema de pós-graduação, o que ajudou no aumento da produção científica brasileira ao longo 

do período.  

Atualmente, considerando o papel da universidade como instituição cuja missão é gerar e 

transmitir conhecimento, na criação de invenções que podem se transformar em inovações 

que venham beneficiar a sociedade, no caso específico de propriedade intelectual gerada, 

observa-se que as universidades públicas brasileiras geraram mais depósitos de patentes e 

tiveram mais concessões patentárias do que as empresas brasileiras11. Esse modelo pode ser 

considerado inadequado para alguns, mas segundo Amadei e Torkomian12, após a Segunda 

Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos fortaleceu a pesquisa universitária e procurou 

formas de diminuir a distância entre a universidade e a indústria com o intuito de recuperar 

sua economia no pós-guerra. Como se observa, atualmente o país norte-americano é um dos 

                                                 
9 FAVERO, Maria de Lourdes de Albuquerque. A universidade no Brasil: das origens à Reforma Universitária 
de 1968. Educ. rev., Curitiba, n. 28, p. 17-36, dez. 2006.   Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40602006000200003&lng=pt&nrm=iso>. 
Acessos em 17 setembro de 2015. 
10 LEI Nº 5.540, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968. Fixa normas de organização e funcionamento do ensino 
superior e sua articulação com a escola média, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Leis/L5540.htm>. Acesso em 29 de agosto de 2015. 
11 DAGNINO, Renato; SILVA, Rogério Bezerra da. As patentes das universidades públicas. Revista Economia 
& Tecnologia, [S.l.], v. 5, n. 3, mai. 2012. ISSN 2238-1988. Disponível em: 
<http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/ret/article/view/27147/18073>. Acesso em 01 de setembro de 2015. 
12 AMADEI, José Roberto Plácido; TORKOMIAN, Ana Lúcia Vitale. As patentes nas universidades: análise dos 
depósitos das universidades públicas paulistas (1995-2006). Ci. Inf.,  Brasília ,  v. 38, n. 2, p. 9-18, agosto de 
2009 .   Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
19652009000200001&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 01 de setembro de 2015. 
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maiores depositantes de pedidos de patentes no mundo, segundo dados recentes da 

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)13 .  

De acordo com Rapini14, a universidade deve desempenhar um novo papel como ator no 

âmbito da inovação por conta da importância cada vez maior da informação e do 

conhecimento no processo produtivo, levando a evolução de alguns setores industriais. Essa 

afirmativa credencia as universidades federais brasileiras como um instrumento necessário 

para elevar o patamar do desenvolvimento nacional, dentro de um contexto onde as empresas 

não se mostram como impulsionadoras da inovação no Brasil. 

Em matéria de produção científica, pela quantidade de trabalhos acadêmicos que são 

publicados em revistas especializadas, o Brasil deu um salto em quantidade de publicações 

segundo o Institute for Scientific Information (ISI), uma das principais bases de dados que 

qualificam revistas científicas no mundo. Passou de cerca de 20 mil em 2007 para 30.415 em 

200815. 

Com a promulgação da Lei nº 10.973/2004, a chamada Lei de Inovação, deu oportunidade 

para que as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) assumissem função relevante em 

aprimorar o parque tecnológico e industrial brasileiro. A lei viabiliza a melhoria nas parcerias 

público-privadas, por meio de regras mais claras, permite a prestação de serviços, promove 

incentivos aos pesquisadores e busca fomentar o desenvolvimento nacional, através do 

aumento de competitividade das empresas. 

4. Estudo de caso 

O estudo de caso foi realizado consultando dados da Coordenadoria de Transferência e 

Inovação Tecnológica (CTIT) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), um dos 

principais Núcleos de Inovação Tecnológicos nacionais. As informações apresentadas servem 

como base para se ponderar sobre a importância do inventor independente e a adoção de suas 

invenções em universidades brasileiras, o que pode vir a contribuir para a inovação e a 

competitividade brasileira. 

                                                 
13 World Intellectual Property Indicators. Disponível em: 
<http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2014.pdf>. Acesso em 02 de Setembro de 2015. 
14 RAPINI, M.S. Interação universidade-empresa no Brasil: Evidências do Diretório dos Grupos de Pesquisa do 
CNPq. Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas. , v.37, p.211 - 233, 2007. 
15 Revista Em Discussão!. Disponível em: 
http://www.senado.gov.br/NOTICIAS/JORNAL/EMDISCUSSAO/upload/201203%20-
%20setembro/pdf/em%20discuss%C3%A3o!_setembro_2012_internet.pdf. Acesso em 28 de agosto de 2015. 
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4.1. A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

Tendo como base informações e dados obtidos no site da própria instituição16, a UFMG foi 

fundada em 7 de setembro de 1927, com o nome de Universidade de Minas Gerais (UMG), 

como instituição privada que recebia subsídios do governo do Estado, e permaneceu nesta 

condição até o ano de 1949, quando passou para a esfera federal. A universidade continuou 

com o nome antigo até 1965, quando finalmente recebeu a designação atual de Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG). 

A UFMG está entre as que mais recebem verbas estatais, segundo dados do Governo 

Federal17.  

Em termos numéricos18, a estrutura da universidade compreende 04 campi universitários e 20 

unidades acadêmicas. Em termos de docência, a universidade dispõe de um total de 2.818 

professores, dos quais 226 possuem o título de mestres e 2.543 obtiveram o título de doutor.  

Em quantidade de alunos, a UFMG tem atualmente 48.949 discentes, sendo que 33.242 são 

alunos de graduação, distribuídos em cerca de 75 cursos presenciais, e 14.013 estão na pós-

graduação. 

Na produção científica, a universidade publicou 4.302 artigos em periódicos no ano de 2014. 

Com 63 cursos de doutorado e 77 de mestrado, além 68 cursos de especialização lato sensu, 

74,3% de seus cursos tiveram conceito entre 5 e 7 em 2013 pela Comissão de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior – CAPES, que é o órgão responsável pelo 

reconhecimento e a avaliação de cursos de pós-graduação stricto-sensu (mestrado 

profissional, mestrado acadêmico e doutorado) em âmbito nacional. 

Com 2.500 pesquisadores, que até setembro de 2015 contribuíram para que a UFMG 

depositasse 688 pedidos de patentes junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

(INPI), além de 296 patentes depositadas em nível internacional. Foram realizados 78 

contratos de licenciamento de tecnologias patenteadas, colaborando para que a universidade 

receba royalties que posteriormente são investidos em fomentos à pesquisa e inovação, em 

cumprimento ao disposto na Lei de Inovação Tecnológica (Lei nº 10.973/04) e n Resolução 

                                                 
16 Universidade Federal de Minas Gerais. História da UFMG. Disponível em: 
<https://www.ufmg.br/conheca/hi_index.shtml>. Acesso em 01 de setembro de 2015. 
17 Portal da Transparência - 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEOrgaoSubordinado.asp?Ano=2013&CodigoO
S=26000&Pagina=10 
18 Universidade Federal de Minas Gerais. UFMG em números. Disponível em: 
<https://www.ufmg.br/conheca/nu_index.shtml>.  Acesso em 01 de setembro de 2015. 
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08/98, do Conselho Universitário, que determina que os recursos obtidos pela UFMG através 

de royalties por transferências de tecnologias deverá ser repartida entre os inventores, as 

unidades acadêmicas onde estiverem vinculados e a Administração Central.  

Esses números têm contribuído para que a UFMG seja uma das universidades mais 

inovadoras no país, sendo muito procurada por candidatos para ingressar em seus cursos. Está 

bem avaliada em vários indicadores nacionais e internacionais. 

4.2. O processo de adoção de inventos de inventores independentes na UFMG 

O setor consultado para elaboração deste trabalho foi a Coordenadoria de Transferência e 

Inovação Tecnológica (CTIT) da UFMG, responsável pela gestão do conhecimento científico 

e tecnológico da Universidade, ligado à Pró-reitora de Pesquisa. 

De acordo com a Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004), em seu artigo 22, o inventor 

independente poderá solicitar a adoção de seu invento, desde que comprovado o depósito de 

pedido de patente por ele para que seu invento participe de projeto voltado a sua avaliação 

para futuro desenvolvimento, incubação, utilização e industrialização pelo setor produtivo, 

desde que seja do interesse da Instituição Científica e Tecnológica (ICT). Caso a invenção 

adotada pela ICT logre êxito na exploração comercial, o inventor independente deverá 

compartilhar os ganhos econômicos com a instituição. 

Barbosa19, todavia, traz uma observação interessante ao considerar que tal exigência de 

depósito de pedido de patente para se pleitear exame pela ICT para ser adotado é, no mínimo, 

inesperado. Poderíamos considerar que a menção ao depósito de patente seria um mero 

documento, articulado e formal, com critérios similares ao depósito de patente da invenção a 

ser avaliada e possivelmente adotada pela ICT. Interessante observar que o artigo em comento 

em momento algum exige que o depósito de pedido de patente esteja registrado junto ao INPI. 

Assim sendo, qualquer pretensão que esteja formalmente bem documentada, condizente com 

o que estabelece o INPI, deverá possibilitar ao exame de adoção. Para a ICT, é até mais 

interessante que o depósito de pedido de patente não esteja formalizado junto ao INPI, pois a 

equipe técnica porventura atuando em seu NIT conseguirá detectar eventuais falhas e 

incongruências no documento e assim, lograr que o depósito seja bem-sucedido. 

                                                 
19 BARBOSA, Denis Borges. Direito da Inovação. Comentários à Lei nº 10.973/2004, Lei Federal de Inovação. 
Editora Lumen Juris. Rio de Janeiro. 2006, p.246. 
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Em harmonia com a Lei de Inovação, mas também com o argumento acima, a CTIT analisa 

tecnologias de inventores independentes com depósitos de pedido de patente correspondentes 

junto ao INPI e também quando o mesmo possui um documento descrevendo a invenção. 

Nesse caso, quem fará a análise de patenteabilidade é um setor específico do órgão, o Setor de 

Propriedade Intelectual. Essa análise de patenteabilidade irá avaliar potenciais problemas no 

documento referente à invenção e também irá examinar o potencial mercadológico do 

invento.  

Caso a tecnologia seja patenteável após a análise do Setor de Propriedade Intelectual da CTIT, 

essa demanda é repassada para o Setor de Transferência de Tecnologia, que fará nova 

avaliação sobre o interesse em adotar a tecnologia. 

No caso de a tecnologia não ser patenteável, o Setor de Propriedade Intelectual emitirá um 

relatório dando ciência ao inventor independente sobre a impossibilidade de proteção por 

patente, que virá acompanhada de um documento chamado de “Decisão de Demanda de 

Inventor Independente” de que não houve interesse da UFMG em adotar o pedido porque o 

mesmo carece de patenteabilidade. Será, ainda, agendada uma para apresentação dos 

documentos pessoalmente, onde serão explicados os motivos de não-adoção da tecnologia.  

4.3 Números obtidos 

Foram pesquisados 300 instrumentos jurídicos celebrados entre a UFMG com outros 

parceiros desde a sua criação até outubro de 2015. Neste universo, foram identificados 2 

convênios de desenvolvimento de pesquisa, 3 contratos de cotitularidade, 1 termo de 

autorização de teste e 3 contratos de licenciamento de tecnologia, totalizando 09 dispositivos 

com inventores independentes, ou seja, apenas 3% do total. Destes, os que mais interessavam 

eram os 2 convênios de desenvolvimento de pesquisa e os 3 contratos de licenciamento de 

tecnologia celebrados. 

Conforme instrui Di Pietro, “define-se o convênio como forma de ajuste entre o Poder Público 

e entidades públicas ou privadas para a realização de objetivos de interesse comum, mediante 

mútua colaboração” 20. Os convênios visam desenvolver uma tecnologia na Universidade, 

contando com a colaboração dos pesquisadores para obter melhorias na tecnologia adotada 

pela instituição. Pode haver ou não investimento financeiro da parte do inventor 

independente, como contrapartida financeira, fato que ocorreu em um dos convênios 

celebrados.  

                                                 
20 Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2004. Pág. 292. 
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Deve-se observar a possibilidade de que a melhoria gere um certificado de adição à tecnologia 

do inventor independente, e, neste caso, a titularidade será da UFMG e do inventor.  

Considerando que a universidade é a instituição que possui o melhor potencial de geração de 

novas tecnologias bem como de melhorar as já existentes, tendo como dever a transferência 

desta tecnologia em prol da sociedade21, por meio de um produto que englobe benefícios e 

desenvolvimento social e ainda contemplando que o objetivo final dos inventores 

independentes e também da Universidade é conseguir que o invento patenteado seja 

licenciado, para que o inventor obtenha o retorno financeiro do investimento realizado e a 

Universidade possa receber royalties, nota-se claramente que são poucas tecnologias 

desenvolvidas pelos inventores independentes que conseguem chegar até a fase de 

comercialização. Pode ser um indicativo de que muitos inventores independentes 

desconheçam o tratamento que lhes é dispensado pela Lei nº 10.973/2004 e também de que 

existe uma dificuldade para se patentear um invento desenvolvido fora dos limites 

universitários ou de laboratórios de P&D, tendo em vista que essas instituições geralmente 

possuem uma assessoria na área de propriedade intelectual, capazes de elaborar, do início ao 

fim, todo o pedido de depósito de patente. Nota-se também que o caminho de um invento 

patenteado até alcançar sucesso comercial não é nada fácil, pois o mercado muitas vezes não 

acredita em um produto se não estiver apoiado por uma empresa ou marca de renome. 

Com efeito, apenas três tecnologias de inventores independentes obtiveram sucesso em serem 

licenciadas para empresas e apenas uma, efetivamente, foi colocada à disposição da 

sociedade. Em termos financeiros, do ano de 2004 até dezembro de 2014, a UFMG obteve o 

montante de R$2.838.836,15 com o licenciamento de tecnologias. No mesmo período, as 

empresas licenciantes de tecnologias de inventores independentes pagaram royalties no valor 

total de R$ 13.563,97. 

5. Considerações Finais 

O estudo de caso permitiu identificar os desafios enfrentados pelos inventores independentes 

ao oferecerem suas tecnologias para serem adotadas pela UFMG. Nota-se que o processo de 

adoção não possui grandes entraves, tratando-se mais de análises técnicas e comerciais sobre 

a invenção. 
                                                 
21 COELHO, Juliana Lagoas. Análise da produção intelectual dos pesquisadores-inventores da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul que possuem patentes. Disponível em: 
<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/29759/000591927.pdf?sequence=1> Acesso em 01 de 
novembro de 2015. 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/29759/000591927.pdf?sequence=1
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Observa-se que as universidades brasileiras oferecem espaço para a adoção e consequente 

desenvolvimento de tecnologias provenientes dos inventores independentes, em obediência à 

Lei de Inovação. É importante que exista a análise prévia de invenções a serem adotadas pela 

universidade, capazes de fornecer estratégias tecnológico-comerciais e de avaliação potencial 

de mercado, para que não sejam integradas tecnologias que, ao final, não venham conseguir 

nenhum licenciamento. 

Entretanto, o baixo impacto na adoção e transferência das tecnologias levadas pelos 

inventores independentes mostra que existe um desconhecimento nesse formato de geração de 

tecnologia e inovação. O retorno obtido pelos inventores e também pela UFMG com a adoção 

e licenciamento de tecnologias é muito baixo, levando-se em conta os investimentos feitos 

pelas partes, mas existe potencial para alcançar valores mais elevados, no momento em que se 

criar uma maior percepção na comunidade de inventores independentes de que existe uma 

relação da importância da proteção de invenções e da criação de mais tecnologias que gerem 

inovações para o mercado. 

Assim, deve-se buscar uma maior divulgação para os inventores independentes desta 

modalidade de estímulo à inovação através das universidades, inserindo também o governo 

nesse processo, promovendo maior interação entre as partes. De sua parte, os inventores 

independentes deverão ter noções de empreendedorismo e mercado, para que não caiam na 

tentação de reinventar a roda. 

Algumas perguntas relacionadas a esse assunto podem auxiliar em futuros trabalhos: é 

interessante para as ICT´s adotarem tecnologias dos inventores independentes? Como ajudar o 

inventor a ter o discernimento sobre a invenção ter uma aplicação industrial e também ser 

aquilo que o mercado deseja? Como facilitar a criação de um protótipo e/ou uma cabeça-de-

série? O inventor independente tem a noção de que tecnologia e inovação hoje em dia é, 

basicamente, um negócio? 

Diante das perguntas apresentadas, este trabalho possui, como produto final, uma ampla visão 

sobre o processo de adoção de tecnologias de inventores independentes pelas universidades 

brasileiras, e abre a possibilidade de novas linhas de trabalhos acadêmicos sobre o assunto.  
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O VALOR & O PODER DAS MARCAS: TENDÊNCIAS MERCADOLÓGICAS 
 

THE POWER END THE VALUE OF DE MARKS: MARKET TRENDS 
 

Querino Mallmann1 
 
 

RESUMO 
O presente artigo pretende trazer algumas reflexões a cerca do direito sobre as marcas e 
sua importância sobre um determinado produto ou serviço. Objetiva-se também facilitar 
o entendimento de como algumas marcas tornam-se mundialmente conhecidas e outras 
não.  
 
Palavras-chaves: Direito da Propriedade Intelectual. Marcas. Produto. Mercado.    
 
 

ABSTRACT 
This article aims to give some reflections on the right on brands and their importance 
on a particular product or service. The purpose is also to facilitate the understanding of 
how some brands become world-famous and others not. 
. 
Key-Words: Intellectual Property. Trademarks. Product. Market. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
No mundo cada vez mais globalizado pela mídia eletrônica e pelos meios de 
comunicações de massa, sabemos que existem, atualmente, milhares de marcas 
espalhadas pelo mundo, algumas muito conhecidas, outras nem tanto. Em vista disso, 
este estudo tem por finalidade demostrar o que é uma marca, a diferença entre marca de 
produto e de serviço, entre marca no sentido de nome comercial/empresarial e marca 
registrada e como algumas delas têm tanto poder e credibilidade e de que maneira 
conseguiram esse poder e como elas influenciam na hora da compra.   
 
Será também demonstrado, de forma superficial, como uma marca se origina, cresce e 
torna-se uma potência, com vistas a facilitar o entendimento do assunto por 
profissionais iniciantes na área de marketing, microempresários e acadêmicos, que 
estejam iniciando seus estudos nas áreas mercadológicas, do direito marcário ou de 
desenvolvimento (lançamento) de produtos.   
 
É correto dizer que alguns produtos vendem-se por si próprios, outros no entanto 
necessitam de uma trabalho muito forte de marketing, para que consigam conquistar 
“mercado” e tornarem-se, com o tempo, uma marca forte, sinônimo de qualidade, o que 
é uma proeza por poucos alcançada.   
 
                                                 
1Doutor em Direito da Propriedade Intelectual, Professor da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal de Alagoas e do Mestrado em Direito da UFAL. Orientador de Pesquisa de Iniciação Cientifica 
(PIBIC/UFAL) e Direito da Propriedade Intelectual no Mestrado em Direito (PPGD/UFAL). Email: 
qmallmann@hotmail.com;  http://lattes.cnpq.br/2702091606416581;  

mailto:qmallmann@hotmail.com
http://lattes.cnpq.br/2702091606416581
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A grande maioria das marcas hoje mundialmente conhecidas, começaram pequenas, e 
só com o tempo, tornaram-se famosas, isto porque na maioria das vezes os titulares 
destas marcas souberam dar o devido valor e fizeram um árduo trabalho de divulgação 
para que o produto fosse lembrado todas as vezes que a marca fosse mencionada, uma 
vez que sua função é justamente representar o produto.   
 
Desta forma uma marca precisa ser constantemente trabalhada, para continuar a merecer 
a confiança do consumidor e garantir seu espaço no mercado concorrencial.  
 
Neste artigo trataremos não somente de como uma marca pode crescer e tornar-se 
poderosa, mas também como ela pode perder credibilidade ou ser extinta pela 
concorrência, perdendo sua credibilidade. 
 
 
2. O PODER DAS MARCAS SOBRE A MENTE DAS PESSOAS 
 
Atualmente existem marcas dos mais variados tipos de produtos e serviços, algumas tão 
poderosas que chegam a valer até mais do que a empresa propriamente dita, como 
exemplo, podemos citar a “Coca-Cola”, entre outros. Existem marcas que, com o passar 
do tempo, ficaram tão conhecidas que se acabaram se tornando sinônimos dos 
respectivos produtos. Entre diversos exemplos clássicos desse tipo de acontecimento 
podemos citar, por exemplo, as marcas de Sabão em Pó “OMO”, a lâmina de barbear 
“GILLETTE” ou então, a lã de aço “BOM-BRIL”, onde as pessoas se identificaram 
tanto com estes produtos, que com o passar do tempo, passaram a não pedir mais pelo 
produto, mas sim pela marca, embora estivessem comprando um produto do 
concorrente.    
 
 
2.1 - O que o consumidor valoriza na hora da compra 
 
Muitas vezes o que leva o consumidor a valorizar uma marca na hora da compra são as 
conveniências, o sortimento, a marca da loja, ou até mesmo o preço do produto.  Esses 
quatro itens representam, na maioria das vezes, mais de 50% na composição da 
percepção que o consumidor tem de determinada categoria de produto.   
 
Existe, assim, uma visível variação de percepções de valores entre públicos 
consumidores de diferentes classes sociais, religiões, etc. Um estudo feito pela “GS & 
MD”2 em 2005, mostra que a marca do produto é ainda mais importante do que a da 
loja. De acordo com esse estudo, dentro do processo de escolha do produto de forma 
geral a marca da loja responde por 44% da imagem da mente do consumidor e a marca 
do produto representa os outros 56%. No entanto, para classes “C” e “D” o peso da 
marca não está em primeiro lugar, pois, para esse público o preço e a forma de 
pagamento é mais importante.   
 
Nesse sentido nota-se que as empresas que realmente compreendem como os 
consumidores respondem às diferentes características, preços e apelos publicitários do 
produto, investem mais na publicidade de suas marcas e com isto, passam a ter uma 

                                                 
2 Disponível em <http://www.gsmd.com.br>. Acesso em : 18/02/2016    
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grande vantagem em relação a seus concorrentes. Por isso que as empresas que têm uma 
visão ampla do mercado, buscam sempre estar “a frente” de seus concorrentes, 
analisando, estudando e atendendo as exigências dos consumidores, e com isto, 
valorizando, consequentemente, cada dia mais sua marca.    
 
2.2 - Marcas de sucesso ou fracasso 
 
Devido a forte concorrência que existe no mercado, uma marca pode levar muitos anos 
para ser construída ou em pouco tempo virar um fracasso, perdendo sua credibilidade ou 
até mesmo ser extinta. Em alguns casos, isso acontece por não conseguir atender as 
exigências e as mudanças do mercado; por não manter um padrão de qualidade ou até 
mesmo por não saber investir de forma certa e na hora certa em divulgação e expansão.   
 
Os proprietários de algumas marcas, quando percebem que estão perdendo espaço no 
mercado, investem em estratégias que, muitas vezes, são consideradas estranhas pelas 
pessoas, o que pode vir a tirar aquela marca de circulação por um determinado período 
de tempo, para reformulação ou adaptação à realidade vivida no momento.   
 
Podem ocorrer casos em que uma grande marca também possua a patente de outras 
menores e com menor poder mercadológico, um exemplo disso é a “Coca-Cola” que 
detém o controle das marcas “Guaraná Kuat”, “Fanta”, entre outras.   
 
As grandes marcas também costumam passar por reestruturações, com as quais podem 
modificar drasticamente sua marca. Um exemplo recente de reestruturação da marca, é 
o que aconteceu com a promissora “Cervejaria Schincariol” que, após ter seu nome 
associado a escândalos financeiros, viu sua imagem abalada perante o público, e, com 
isso perdeu parte de sua confiabilidade3. Após o ocorrido houve um longo processo de 
revitalização, por meio da qual a empresa ressurgiu utilizando-se de uma nova marca, 
hoje já conhecida a cerveja “Nova Schin”.  Em todos os exemplos supracitados nota-se 
um mesmo objetivo as empresas, o fortalecimento de sua marca.    
 
2.3 – Como fortalecer uma Marca 
 
Grandes marcas podem levar anos para se estabelecerem e poucas conseguem vencer as 
barreiras impostas pelo mercado até chegarem a um nível elevado de aceitação pelo 
público consumidor. Algumas são lideres de mercado em sua categoria, mas isso não 
significa que estão seguras para sempre nessa posição e também há os casos de marcas 
que desaparecem ou passam por um processo de “diluição”. Algumas marcas são lideres 
de mercado em sua categoria, o que não significa que estão seguras para sempre nesta 
posição e também há os casos das marcas que desaparecem. Como disse José Eduardo 
Cabral, diretor de marketing da divisão de alimentos da empresa britânica Unilever, 
dona da griffe Maizena, criada há 130 anos: 

 

                                                 
3Onde cincos de seus dos donos foram preso em 2005 por suspeita de sonegação fiscal. Posteriormente a 
cervejaria foi inocentada, mas sofreu com a forte exposição negativa do caso. Disponível em 
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/851/noticias/o-dono-foi-preso-e-a-schin-cresceu-
m0057366, acesso em 19/02/2016. 
 

http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/851/noticias/o-dono-foi-preso-e-a-schin-cresceu-m0057366
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/851/noticias/o-dono-foi-preso-e-a-schin-cresceu-m0057366
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“Se você é líder e se enxerga como tal, está perdido. Liderança 
não pode ser sinônimo de comodismo. Acomodou, dançou”4.   

 
De acordo com os especialistas em marketing, a estrada é longa e o trajeto é duro, mas 
vale cada centavo investido na direção de criar ou manter uma marca. Recentemente a 
Associação Brasileira de Agências de Publicidade (ABAP) lançou uma campanha 
declarando que não existem grandes empresas sem grandes marcas e pelo modo como 
os negócios caminham, talvez ela esteja mesmo certa, afinal, quanto mais um mercado 
amadurece, mais os clientes tendem a tomar suas decisões de compra baseados em 
marcas e não nos produtos ou serviços oferecidos.    
 
 
3. DEFINIÇÕES ACERCA DA MARCA 
 
Em linhas gerais, as Marcas consistem em um sinal distintivo, visualmente perceptível, 
cuja finalidade precípua é identificar produtos e serviços, distinguindo-os de outros que 
sejam idênticos ou semelhantes, mas que possuem origem diversa5. 
 
A marca é, por assim dizer, o sinal distintivo de determinado produto, mercadoria ou 
serviço. A prática de apor marcas como indicação de procedência, remonta à mais 
remota antigüidade, confundindo-se o seu uso com os primeiros tempos de gênero 
humano. Embora alguns autores afirmem ter sido uma praxe, em todas as épocas, 
assinalarem-se os produtos e mercadorias para identificá-los e indicar sua procedência, 
outros, no entanto, julgam que há uma boa dose de exagero nisso e entendem que as 
origens da marca se encontram na época romana, quando eram utilizadas 
exclusivamente nos animais dos rebanhos, para distingui-los conforme seus donos. Por 
exemplo, o hábito de identificar, com marca em fogo, o gado, se bem que isso não se 
constituia propriamente em marcas, mas apenas em “cunho” de propriedade. Mas seja 
como for, o hábito de identificar um produto, vem de há muito tempo. O homem-
produtor, desde a Antigüidade, teve a inclinação de assinalar, de modo característico, a 
sua produção.  Na Idade Média era comum empregarem-se marcas figuradas, 
constituídas de linhas retas ou curvas, sendo reconhecido como direito privado absoluto, 
protegido que era pelas corporações de mercadores6.  
 
Percebe-se, portanto, que desde a mais remota antiguidade as marcas eram utilizadas 
como sinais distintivos e de identificação de coisas, produtos ou animais, como sinais de 
propriedade e a indicar precisamente o sujeito e o objeto, tornando possível a 
transmissão da propriedade7. 
 

                                                 
4Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2004/topofmind/fj2110200419.shtml, acesso 
em: 20/02/2016).    
5 SATO, Priscila Kei. O Instituto Nacional da Propriedade Intelectual nas Ações de Nulidade e de 
Adjudicação: parte ou assistente? In: DIDIER Jr., Fredie; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coords.). 
Aspectos Polêmicos e Atuais sobre os Terceiros no Processo Civil e Assuntos Afins. SP, RT, 2004, p. 780.  
6 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 19ª ed., vol. 1, Ed. Saraiva, 1989, p. 184-187; 
HAMMES, Bruno Jorge. Direito da Propriedade Intelectual. 3ª ed., São Leopoldo, ed. Unisinos, 2002, p. 
31-32 
7 DOMINGUES DOUGLAS, Gabriel. Marcas e Expressões de Propaganda. Rio de Janeiro, Editora 
Forense, 1984, pág. 2. 
 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2004/topofmind/fj2110200419.shtml
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O Direito das Marcas surgiu, portanto, devido a necessidade do empresário (antigo 
comerciante) fixar sua clientela, imaginar sinais ou expressões distintivas, para 
individualizar e caracterizar os produtos resultantes do exercício de sua atividade. 
Surgem, assim, como frutos da inteligência e engenho do empresário, sendo que o 
direito não poderia inerte e não tutelar tal valor, fixando-o juridicamente e conferindo-
lhe um valor no ambiente da empresa. A livre concorrência, por outro lado, obrigou o 
empresário a envidar todos os esforços para vencer a batalha da competição, procurando 
preservar a criação de sua inteligência e proteger os sinais distintivos de sua produção 
ou organização8. 
 
A princípio a marca tinha função restrita de indicar a origem ou a procedência  da 
mercadoria, atingindo apenas a indústria. Posteriormente, se estendeu ao comércio, e, 
mais recentemente, aos  serviços. A natureza jurídica da marca ou o fim imediato do 
direito à marca é resguardar o trabalho e a clientela do empresário. Não assegurava 
nenhum direito do consumidor, pois, pare esse, constituia apenas uma indicação da 
legitimidade da origem do produto que adquirisse. Atualmente, todavia, o direito sobre 
a marca tem duplo aspecto: resguardar os direitos do produtor, e, ao mesmo tempo, 
proteger os interesses do consumidor, tornando-se instituto ao mesmo tempo de 
interesse público e privado. O interesse do público é resguardado pelas leis penais que 
reprimem a fraude e falsificações fora do campo da concorrência desleal9. 
 
Hoje, ao adquirir um produto, o consumidor não apreende apenas um bem, mas um 
conjunto de valores e atributos da marca; algumas delas são capazes de apontar um 
padrão de excelência tanto do produto como da empresa que o produz, garantindo aos 
proprietários de produtos e serviços os resultados não somente do produto, mas da 
própria marca como propriedade intelectual, chegando a casos em que a marca vale 
mais que a própria empresa em si, e suas instalações10. 
 
Os aspectos econômicos mais importantes em relação à marca, se deram no final da 
idade média, ou seja, a partir do momento em que o comércio adquiriu relevantíssimo 
papel econômico e jurídico e, passo a passo, as marcas se revestiram do sentido jurídico 
que hoje têm; naquela época, por exemplo, a marca tinha a função de indicar o 
estabelecimento ou a casa em que fora fabricado o artigo ou que o vendia. O uso da 
marca era uma obrigação imposta ao artesão, e que tinha como finalidade identificar a 
procedência de seus produtos como sendo de uma determinada corporação de ofício11.  
 
Hodiernamente ampliou-se o conceito de marca. Pinto Coelho, professor da Faculdade 
de Direito de Lisboa, observa, por exemplo, que a marca é empregada atualmente não 
apenas como indicativo do comércio ou da produção industrial, mas também para 
indicar outras operações diversas, como: a) escolha do produto ou mercadoria, b) a 
verificação da qualidade, c) as condições de fabricação. Conforme assinalado 

                                                 
8 REQUIÃO,Rubens . Curso de Direito Comercial. 19ª ed., vol. 1, Ed. Saraiva, 1989, p. 118. 
9 ________________. Curso de Direito Comercial. 19ª ed., vol. 1, Ed. Saraiva, 1989, p. 187-188 
10 PINHO, José Benedito. O Poder das Marcas. 3ª edição, São Paulo, Summus Editorial, 1996, pág. 7. 
11 MORO, Maité Cecília Fanabri. Direito das Marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/96 e 
nos acordos internacionais. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2003, pág. 25 e BEZERRA, 
Maurício José dos Santos. “Marcas Sonoras, Voz, a lei da EIRELI e Interpretação Jurídica”, 
Dissertação de Mestrado da UFS, 2005, pág. 26. 
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anteriormente, a marca tinha, a princípio, a função restrita de indicar a origem ou a 
procedência  da produção industrial, as “marcas de indústria”. Posteriormente, 
evoluiu para também indicar as “Marcas de Comércio”  e as “Marcas de Serviços”12.  
A atual LPI (Lei n.° 9.279, de 1996), no entanto, não fala mais em “marcas de 
indústria” - que no outrora era usado pelo fabricante, industrial ou artífice para 
distinguir os seus produtos -, mas que agora são ou, os “desenhos industriais” ou, os 
“modelos de utilidade”; nem em “marcas de comércio”, mas apenas em “marcas”, em 
“marca de alto renome” e “marca notoriamente conhecida” (art. 125, 126), que, no 
entanto, como no outrora, é (ou são) usada pelo comerciante para assinalar os artigos ou 
mercadorias do seu negócio; Marca de produto ou serviço, é (ou são) usada para 
distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa. 
Mas a  atual LPI (Lei 9.279, de 1976), também fala em “Marca de Certificação”, 
aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas 
normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material 
utilizado e metodologia empregada e as “Marcas Coletivas”, aquelas usadas poara 
identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade  
(...). Assim, a classificação das atividades por classes, conforme preconiza o Código 
para a concessão do Registro, torna possível que idêntica marca seja registrda em 
classes diferentes. O registro em uma classe não impede, de fato, se registre marca 
idêntica para produto, mercadoria ou serviço de outra classe. Portanto, com produtos 
diferentes13. 
 
Diante do exposto, pode-se dizer a “gorsso modo”, que uma marca é um nome dado a 
um produto, a uma empresa ou a uma prestadora de serviço, no entanto esta deve ser 
vista, não apenas como um nome, mas sim como um grande patrimônio da empresa, 
como bem assevera Vanderlei Correia:     
 

“Se uma empresa trata uma marca apenas como um nome, 
comete a falha de não lhe dar destaque. O desafio da definição 
de marca é desenvolver um conjunto profundo de significados 
para ela. Quando a audiência pode visualizar as seis dimensões 
da marca, ela é chamada de profunda; caso contrário, trata-se de 
uma marca superficial14”.  

 
Existem duas formas de se expressar uma marca, a primeira muitas vezes ligada ao 
próprio Estabelecimento Comercial, como nome de fantasia, levado a registro nas 
Juntas Comerciais, e a outra levá-la a registro no INPI (Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial), com sede no Rio de Janeiro, para ter proteção em âmbito 
nacional e até internacional, conhecida como marca registrada, à qual é dada proteção 
especial, podendo seu titular se opor “erga omnes” contra apropriações indevidas,  sem 
a devida licença.  
 
3.1- Marcas e logomarcas    
 
                                                 
12 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 19ª ed., vol. 1, Ed. Saraiva, 1989, p. 245. 
13 REsp./SP, Ballon Rouge – Confecções, Indústria e Comércio Ltda. X Calçados Azaléia Ltda – in 
Jurisprudência sobre Prop. Industrial, LEX n.° 81, p.  171, cuja ação foi julgada improcedente.       
14 CORREIA, Vanderlei. Marca e Embalagem: administração e conceito de produto. Curitiba, Falta 
Editora, 2004, p. 39.    
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É possível observar que quase todas as marcas atuais têm uma logomarca, a qual nada 
mais é do que um símbolo ou sigla que a representa e que tem por finalidade ligar o que 
o cliente avistou a um determinado produto, firmando na mente das pessoas a sigla e 
relacionando-a ao produto.   
 
Um fato curioso é que as grandes marcas, conhecidas mundialmente, utilizam-se de 
logomarcas simples, sem muitos detalhes, como por exemplo, a “Coca-Cola”, a “Nike”, 
a “Adidas”, etc. Mais curioso ainda é saber porque essas marcas com tanto poder 
utilizam símbolos sem muitos incrementos. Em primeiro lugar, antes de uma marca ser 
lançada no mercado, deve ser feito um estudo, com o qual se analisam os pequenos 
detalhes, como o tipo de logomarca mais apropriado.   
 
A intenção é, pois, facilitar a associação do produto à logomarca, por isso quanto mais 
simples ela for, mais facilidade os clientes terão em gravála. Por essa razão, também 
quando são feitas campanhas publicitárias, para popularizar a marca utilizam-se 
impressões e estampas, as quais ficam mais baratas quando a marca utiliza poucas cores 
ou poucos detalhes. Isso pode parecer que não significa muito, porém quando se trata de 
empresas multinacionais e de porte mundial é preciso levar em consideração a 
quantidade de material que é produzido a cada campanha, o que significa um alto 
investimento em termo de valores.   
 
As marcas não nascem gigantescas e conhecidas, razão pela qual sempre existe um 
incessante trabalho de marketing direcionado a elas. Então, com muito trabalho e 
investimento, as marcas vão se tornando conhecidas e poderosas como bem assevera 
Pinho:  
 

“(...) a publicidade exerce o papel de auxiliar o consumidor a 
perceber o valor e qualidade de uma marca, produto ou serviço. 
A comunicação publicitária pode ser utilizada na construção do 
conhecimento do nome da marca, na percepção de suas 
qualidades, na formação de associações e até mesmo, na 
fidelidade dos consumidores. Segundo o autor, todas essas 
formas contribuem para a construção da imagem da marca pelo 
fato do seu alto poder de penetração e convencimento que a 
mídia exerce hoje junto aos clientes”15.  

 
Entretanto, imaginar que se for feito um intenso trabalho de marketing e divulgação de 
determinado produto ou serviço em alguns anos ou décadas ter-se-a não só um produto, 
mas também uma marca poderosa e consequentemente valiosa, não é tão simples assim. 
Claro está que o trabalho de marketing, e de divulgação é importante, mas apenas ele 
não é o suficiente para que uma marca consiga chegar ao topo são anos de divulgação, 
aliados ao bom serviço prestado e à qualidade dos produtos oferecidos, dentre muitos 
outros fatores.   
 
Toda marca possui um conjunto de valores essenciais que determinam como a empresa 
vai pensar, comportar-se e adaptar-se às mudanças. Em vista disso, convém indagar 
sobre os, valores que se pretende comunicar com uma marca (como honestidade, 

                                                 
15 PINHO, José Benedito. O Poder das Marcas. São Paulo, Editora Summus,1996,  pág. 136.   
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integridade, qualidade, rapidez, diversão, bem estar, esperança, poder) e ver se há 
discrepâncias no que a marca quer transmitir em termo de valores.   
 
Um sorriso, um detalhe, uma decoração planejada, a localização, os serviços agregados, 
uma embalagem, um gesto, uma atitude qualquer coisa pode influenciar positiva ou 
negativamente à uma marca e o seu impacto sobre a imagem formada na cabeça do 
cliente seja positiva ou negativamente. Atentar-se a cada detalhe perceptível e seguir as 
lições acima fará com que a preferência pelo produto ou pelo serviço oferecido aumente 
significativamente.    
 
 
3.2 – Logomarca não é sinônimo de marca 
 
A Logomarca é a representação simbólica, gráfica ou tipográfica de uma marca. A 
marca em si é muito mais do que apenas o desenho (logomarca) que a representa. 
Qualquer empresa, entidade pública ou não governamental pode ser reconhecida 
visualmente através de sua logomarca. 
 
A logomarca é uma referência a uma determinada empresa, e o seu desenho pode nos 
lembrar dos valores dessa empresa ou organização. Uma logomarca também pode 
reprentar um ideal (Paz) ou até mesmo um super herói (como o Batman), como 
podemos observar nos exemplos abaixo:  

 
Mas para facilitar nosso entendimento, vamos nos ater somente as logomarcas e marcas 
comerciais. O conceito de marca, como já visto anteriormente, é bem mais abrangente 
que o desenho da logomarca ou logotipo que a representa. A marca pode ser lembrada 
não apenas pelo seu desenho (logomarca) mas por outros meios (mídias), além das 
características de diferenciação.  
 
Um exemplo de diferenciação de uma marca, que não depende da logomarca (que é 
apenas o desenho) é a marca de motos “Harley Davidson”. Uma das principais 
características na diferenciação da marca “Harley Davidson” das outras marcas de 
motos, é o barulho do seu motor, que é característico. Na década de 1990, por exemplo, 
após um processo judicial por plágio, porque algumas fabricantes japonesas perceberam 
que iriam aumentar a venda de suas motos japonesas se copiassem o barulho da 
“Harley Davidson” (que é norte-americana), a “Harley Davidson” conquistou o direito 
de ser a única fabricante de motos do mundo que pode produzir motos que saem de 
fábrica com o seu barulho do escapamento característico. Dessa forma, a fabricante 
americana provou que o barulho da moto também é uma das características da marca 
“Harley Davidson”, e seu plágio foi proibido. É por isso que a marca alimenta 
expectativas e comunica a "promessa" de um produto e apresenta um grande diferencial 
frente aos concorrentes e torna uma empresa única. 
 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Diante do exposto, podemos concluir que para uma marca ser lançada e principalmente 
para que obtenha sucesso, é necessário um incessante trabalho de marketing, de 
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pesquisa e de manutenção, dentre muitos outros fatores para que uma marca possa se 
manter e crescer no mercado competitivo. .   
 
Outro fator relevante é a importância da associação de um produto a uma imagem ou 
símbolo, o que visa facilitar seus significados mais profundos e permanentes. Quando 
do lançamento de algum produto, a empresa jamais deve ir contra estes três quesitos: os 
valores, a cultura e a personalidade que uma marca agrega.   
 
Sabe-se que construir uma marca pode levar anos; e para destruí-la bastam alguns erros 
de estratégias, por isso todo cuidado é pouco e necessário para a manter a valorização da 
marca no mercado, já que uma simples associação do produto a algo desagradável aos 
olhos do consumidor é o que basta para que a marca perca o respeito e a preferência 
diante do consumidor.  
 
Uma promessa da marca precisa conter as definições claras dos elementos de que o 
cliente necessita para estabelecer com ela compromissos significativos. Assim a marca 
deve oferecer características, benefícios, recompensas, valores e personalidade que 
agradem ao público. Pode-se notar, nas pesquisas realizadas, que não se deve usar 
somente o poder da marca para ampliar a linha de produtos, mas sim mantê-la 
atualizada. Existem outros caminhos para o uso da marca, como o aproveitamento da 
personalidade e o conjunto de valores do consumidor. Por essa razão, produtos podem 
ser iguais ou parecidos, porém a marca precisa ser única.    
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RESUMO: 

A proteção da propriedade intelectual trata-se de objeto de discussão em virtude do 

crescente investimento de empresas em bens incorpóreos para criar produtos que 

satisfaçam a necessidade do ser humano, mostrando-se, por consequência, muito 

lucrativos. Porém, o investimento realizado inclui a celebração de contratos de trabalho 

com pessoas que podem potencialmente utilizar das condições favoráveis de produção 

de conhecimento fornecido pelo empregador para praticar contra estes atos de 

concorrência desleal. O presente estudo propõe-se a verificar, numa abordagem 

qualitativa e por meio de uma revisão bibliográfica, como a cláusula de não 

concorrência pode salvaguardar os interesses dos empregadores na vigência e após a 

extinção do contrato de trabalho, analisando para isso a jurisprudência. Observou-se 

que, considerando a falta de previsão legal acerca do assunto, há precedentes 

jurisprudenciais no sentido da validação das cláusulas pactuadas entre empregado e 

empregador durante e após a vigência do contrato de trabalho. 

 

                                                           
1 Universidade Extremo Sul Catarinense – UNESC, Mestranda do Programa de Pós-graduação em 
Desenvolvimento Socioeconômico (PPGDS), Av. Universitária, 1105 - Bairro Universitário, C.P. 3167, 
CEP: 88806-000, Criciúma - Santa Catarina. Email: brunacrocetta@hotmail.com 
2  Universidade Extremo Sul Catarinense – UNESC, Mestranda do Programa de Pós-graduação em 
Desenvolvimento Socioeconômico (PPGDS), Av. Universitária, 1105 - Bairro Universitário, C.P. 3167, 
CEP: 88806-000, Criciúma - Santa Catarina. Email: brunacrocetta@hotmail.com 
3 Universidade Extremo Sul Catarinense – UNESC, Professora Doutora do Programa de Pós-graduação 
em Desenvolvimento Socioeconômico (PPGDS), Av. Universitária, 1105 - Bairro Universitário, C.P. 
3167, CEP: 88806-000, Criciúma - Santa Catarina. Email: dricpvieira@gmail.com 
4 Universidade Extremo Sul Catarinense – UNESC, Professora Doutora do Programa de Pós-graduação 
em Desenvolvimento Socioeconômico (PPGDS), Av. Universitária, 1105 - Bairro Universitário, C.P. 
3167, CEP: 88806-000, Criciúma - Santa Catarina. Email: criskyamaguchi@gmail.com 



BRUNA BAGGIO CROCETTA | MELISSA CHANAZIS VALENTINI | ADRIANA CARVALHO PINTO 
VIEIRA | CRISTINA KEIKO YAMAGUCHI  

101 
 

PIDCC, Aracaju, Ano V, Volume 10 nº 01, p.100 a 114 Fev/2016 | www.pidcc.com.br 

Palavras-chave: Concorrência. Não Concorrência. Contrato de Trabalho. Propriedade 
Intelectual. Relação de emprego. 

 

ABSTRACT: 

The protection of intellectual property is the subject of discussion due to the growing 

investment firms in intangible assets to create products that meet the need of the human 

being, being, in turn, very profitable. However, the investment includes the concluding 

employment contracts with people who can potentially use the favorable conditions of 

knowledge production provided by the employer to practice against this unfair 

competition. This study aims to verify, on a qualitative approach and through a 

literature review, as the non-competition clause can safeguard the interests of employers 

in the term and after the termination of employment contracts, analyzing for this 

jurisprudence. It was observed that, considering the lack of legal provision on the 

subject, there are precedents in the sense of validating the clauses agreed between 

employee and employer during and after the term of the employment contract. 

 
Keywords: Competition. Non Competition. Employment Contract. Intellectual 
Property. Employment relationship. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O cenário empresarial atual é altamente competitivo e conglomerados de 

empresas são detentoras de marcas e patentes de valores inestimáveis. A busca por 

inovações é constante e as atualizações de produtos disponíveis no mercado é uma 

necessidade latente para alimentar a competitividade.  

Para satisfazer esse ritmo frenético a mão de obra qualificada é necessária, a 

fim de poder utilizar a estrutura de investimentos proporcionada pela empresa para 

criar, aperfeiçoar e produzir. 

Entretanto, há a possibilidade de o ex-empregado, após absorver o 

conhecimento intelectual ou técnico do ramo explorado pela empresa onde laborava 

para complementar a sua própria capacidade, passar a praticar atos de concorrência 

contra seu ex-empregador, e neste cenário se evidencia um grande problema, pois o 

ativo intangível da empresa, protegido pela propriedade intelectual fica vulnerável. 

A propriedade intelectual, reconhecida juridicamente como bem incorpóreo, 
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é mero gênero de uma gama de direitos rentáveis para grandes corporações, em especial 

o direito autoral e o industrial (MENESCAL, 2007, p. 476). 

O direito trata a propriedade como bem de uso exclusivo e absoluto, 

conforme dispõe o artigo 1.228, do Código Civil de 2002. E, no caso específico do 

estudo, esta propriedade é exercida sobre um bem intangível (ou também denominado 

ativo intangível). Nesse cenário, é certo que a legislação possui alguns mecanismos de 

coerção a práticas desleais. Contudo, o direito do trabalho carece de dispositivo 

específico que proteja todo o dispêndio financeiro realizado pelas empresas para 

aperfeiçoar seu conhecimento e alavancar a sua posição no mercado após a extinção do 

contrato de trabalho, em especial com pessoas detentoras de cargos de influência que 

possuem acesso às informações privilegiadas. 

Nesse sentido, cria-se a discussão a respeito da necessidade de proteger esse 

patrimônio imaterial dos possíveis riscos de repasse de informações de cunho intelectual 

para empresas que são concorrentes entre si, ou, ainda mais, do próprio empregado, 

muitas vezes fornecedor de mão-de-obra intelectual, vir a competir com o ex-

empregador. Surge, então, nesse contexto a figura da cláusula de não concorrência. 

 

2 PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

2.1 Conceito 

 

O ser humano é dotado de inteligência e exterioriza a sua criatividade e 

capacidade de raciocínio em construções advindas de seu próprio intelecto, como 

produções científicas, industriais, literárias e artísticas.  

O resultado dessa capacidade vem a definir propriedade intelectual, 

conforme se observa no conceito criado pela Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual (OMPI) em 1967: 
A soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às 
interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, 
aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os 
domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e 
modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem 
como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a 
concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade 
intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico 
(BARBOSA, 2002, p.10). 
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Esse fenômeno de expressão de intelectualidade é o que dá origem ao 

chamado bem imaterial, pois enquanto ideia ou projeto, a materialização no plano da 

existência física é apenas cogitada. 

Cretella Júnior (1989, p.405), acerca deste aspecto da intelectualidade, 

explica: “Concretizando ou não o invento industrial em máquinas ou aparelhos, o objeto 

de propriedade industrial é o bem incorpóreo, o objeto ideal, a ideia, o que define o 

invento, naquilo que é possível de direito de propriedade industrial”. 

A propriedade intelectual é dividida em dois ramos: direito autoral e direito 

industrial. O direito autoral, alocado no direito civil, abarca as obras literárias e 

artísticas, ao passo que a propriedade industrial, estudada no direito comercial, engloba 

as patentes, as marcas, os desenhos industriais, os segredos industriais, como outros 

bens intelectuais de aplicação industrial (KIPPER, 2011).  

A característica útil é o que diferencia os dois ramos. As invenções, por 

exemplo, se destinam a solucionar um problema técnico. Assim, quando a máquina de 

ferro (locomotiva) foi inventada, resolvia-se com ela o problema de escoamento de 

matérias primas em grande volume para outras localidades. 

Em outro caminho, a composição de uma determinada música ou o esculpir 

de uma escultura não põe fim a um problema técnico. O que se deseja com essas obras é 

estimular o encantamento de quem as cria e aprecia; trata-se de um mero deleite 

(LEMOS, 2005). 

Nas palavras de João da Gama Cerqueira (1982, p.331-332) explica que:  
 

[...] o direito de autor e de inventor é um direito privado patrimonial, de 
caráter real, constituindo uma propriedade móvel, em regra temporária e 
resolúvel, que tem por objeto uma coisa ou bem imaterial; denomina-se, por 
isso, propriedade imaterial, para indicar a natureza de seu objeto. 

 

Sendo assim, partindo do posicionamento que a propriedade intelectual é 

um bem incorpóreo que advém da própria natureza inventiva do ser humano alimentada 

pelas suas necessidades cotidianas, vislumbra-se que nos dias atuais o posicionamento 

de empresas do mundo todo em se voltar à valorização desses bens intangíveis é 

aceitável e previsível, justificando a discussão quanto a sua proteção. 

 

2.2 A Propriedade Intelectual na Legislação Brasileira – Breves Comentários 

 

Na legislação brasileira, a propriedade intelectual encontra proteção no rol 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL POR MEIO DO PACTO DE NÃO CONCORRÊNCIA À 
LUZ DA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA NAS RELAÇÕES DE EMPREGO 

104 
 

PIDCC, Aracaju, Ano V, Volume 10 nº 01, p.100 a 114 Fev/2016 | www.pidcc.com.br 

dos direitos fundamentais previstos no artigo 5º, da Constituição Federal (CF), 

precisamente no inciso XXIX que assim dispõe: 

 
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. 

 

A legislação infraconstitucional, por sua vez, por meio da Lei nº 9.279, de 

14 de maio de 1996, vem regulamentar a propriedade industrial e o privilégio de seu 

gozo, prevendo disposições que condicionam o direito a patentes, registro de desenho 

industrial, registro de marca, repressão às falsas indicações geográficas e repressão à 

concorrência desleal (artigo 2º). 

Em relação ao direito autoral, este é regido Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro 

de 1998, que regula os direitos autorais e os direitos do autor. 

Similar a outras disposições legais acerca da propriedade intelectual, como o 

caso do próprio Código Civil de 2002, constate-se que o objetivo da legislação hoje 

vigente é proteger o direito dos autores, ou proprietários, do bem incorpóreo produzido, 

eis que o inventor presta relevante serviço à sociedade, conforme ensina Mendonça 

(1938, apud ALMEIDA, 2009, p. 15). 

 

2.3 A propriedade intelectual na relação de trabalho 

 

Em virtude do interesse manifesto das empresas detentoras de grandes 

marcas em investir em desenvolvimento, principalmente tecnológico, o nicho inventivo 

ganha espaço. Incluso nos custos dessas empresas está a contratação de mão-de-obra 

qualificada que vende seu serviço em troca de uma remuneração, subordinando-se o 

empregado à hierarquia estabelecida pelo empregador. Nasce aí a relação de trabalho 

nos moldes do artigo 442 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Nesse sentido, Cerqueira (1982, p.22) muito bem conceitua o inventor 

assalariado como aquele que se encontra em “situação de dependência e subordinação 

que liga o autor da invenção ao empregador”. 

Já a Lei de Propriedade Industrial (nº 9.279/1996 – LPI) dispõe acerca da 

normatização dos inventos ou criações realizadas na vigência do contrato de trabalho. O 

artigo 88 prevê: 
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A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao 
empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra 
no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou 
resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado 
contratado. 
§ 1º Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo 
trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado. 
§ 2º Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do 
contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo 
empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício. 

 

A mesma lei, ainda, admite a possibilidade de concessão por parte do 

empregador ao empregado, autor do invento ou aperfeiçoamento, como forma de 

contraprestação e incentivo ao empregado, a participação nos ganhos econômicos 

resultantes da exploração da patente, sem haver, contudo, incorporação desses ganhos 

ao salário do empregado (artigo 89). 

No mesmo sentido a Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, dispõe sobre 

a proteção da propriedade intelectual de programa de computador e transfere a 

propriedade dos direitos relativos ao programa de computador ao empregador durante a 

vigência do contrato de trabalho. 

Interessante, por fim, ressaltar que essa proteção prevista na Lei de 

Propriedade Industrial não transfere ao empregador a autoria do invento (bem 

incorpóreo – intelectual), apenas restringe a si a sua exploração. O grande problema 

ocorre a partir da extinção do contrato de trabalho. 

 

3 CONCORRÊNCIA 

 

O dicionário Aurélio conceitua a expressão concorrência como “ato de 

concorrer”. Por sua vez, além de outros significados, concorrer significa “pretender o 

que outros pretendem” (FERREIRA, 2004, p. 498-499). 

Deslocando o conceito dicionarizado para materialização da sua real 

aplicação, Almeida e Guimarães (1977, p.15) melhor o definem: 

 
[...] no mundo dos negócios e em economia política, o termo concorrência 
significa a ação desenvolvida entre competidores pela disputa de um mercado 
ou a simples venda de uma mercadoria. O modo por que se processa a 
concorrência e o próprio comportamento dos competidores depende das 
características do mercado em que atuam. As diferentes condições existentes 
nos mercados podem variar desde uma relativa liberdade de ação para os 
competidores até as mais rigorosas restrições à sua atuação. Em teoria 
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econômica denominam-se as situações extremas, no primeiro caso, de ‘livre 
concorrência’, ou ‘concorrência perfeita’ ou ‘concorrência pura’, e, no 
segundo caso, de ‘concorrência imperfeita e concorrência monopolística’. 

 

No cenário das relações concorrenciais há práticas que desvirtuam a 

natureza sadia da competição por uma fatia do mercado na qual a pessoa física ou 

jurídica atua. Essas práticas estão englobadas pelo fenômeno da concorrência desleal. 

No direito do trabalho, Martins explica que a concorrência desleal é 

configurada pelo fato de o empregado explorar o mesmo ramo de atividade do 

empregador. Além disso, afirma o autor: “não ser necessária a prática de atos repetitivos 

de comércio, não se exigindo o caráter de permanência, bastando, ao contrário, a prática 

de um único ato concorrencial de modo desleal capaz de prejudicar os interesses 

comerciais do empregador” (MARTINS, 2005, p. 77). 

Inclusive na legislação trabalhista, a prática por parte do empregado que 

constitua ato de concorrência contra o empregador na vigência da relação de emprego 

constitui justa causa para a rescisão do contrato, assim como a violação de segredo da 

empresa (artigo 482, alíneas “c” e “g”, da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT). 

Igualmente, havendo a incidência de prática desleal, poderá recair ao agente 

consequências na esfera penal, considerando que Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1966, 

que regula o direito de propriedade industrial, tipifica como crime a concorrência 

maculada por esse vício, elencando um rol exemplificativo de condutas tidas como 

desleais que podem ser utilizadas de forma análoga a fim de compreender o conceito 

vago de deslealdade. Oportunamente, transcreve-se o inciso XI do referido dispositivo 

legal: 
 

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: 
[...] 
XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, 
informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou 
prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público 
ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso 
mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do 
contrato. 

  

Completando o aparato coercitivo para coibir a prática de conduta desleal no 

âmbito concorrencial, no direito civil aquele que se sentir lesado pela prática tida como 
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ilícita e contrária ao princípio da boa-fé objetiva5 pode ainda pleitear por indenização a 

título de danos materiais e morais, de acordo com o que dispõe o autor Dias (2006, p. 

157). 

 

4 CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA 

 

A cláusula de não concorrência é uma limitação objetiva imposta ao ex-

empregado de concorrer contra seu ex-empregador nas atividades por este exercidas, 

durante determinado tempo e em determinada limitação geográfica.  

Esse é o conceito dada pela autora: “É a restrição transitória da liberdade de 

o ex-empregado ativar-se, por conta própria ou alheia, em determinada região 

geográfica em funções iguais ou semelhantes àquelas exercidas durante o contrato de 

trabalho para o antigo empregador e que implique concorrência a este” (JOÃO, 2003, p. 

54). 

Existe ainda a possibilidade de prever uma contraprestação remuneratória a 

fim de estimular o ex-empregado a zelar pelo sigilo das informações que guarda ao 

menos por lapso de tempo previamente estipulado após a rescisão contratual, segundo 

Gomes e Gottschalk (1998, p. 385). 

O desembargador-professor do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 

Francisco Ferreira Jorge Neto (2006, p. 3), acrescenta que o pacto de não concorrência é 

“uma obrigação de natureza moral contemplando a lealdade do empregado para com o 

empregador” após sua rescisão.  

Contudo, a legislação trabalhista não prevê expressamente a existência da 

cláusula ou pacto de não concorrência. A sua validade, nesse caso, pode ser presumida 

por meio da liberdade contratual vigente, disposta no artigo 444 da CLT6, desde que não 

contravenha às disposições de proteção ao trabalho. 

Importante, por isso, é defender que a cláusula de não concorrência não é 

contrária às disposições de trabalho, eis que não impede o ex-empregado de exercer o 

                                                           
5A boa‐fé objetiva baseia‐se em fatos de ordem objetiva. Baseia‐se na conduta das partes, que devem agir 
com correção e honestidade, correspondendo à confiança reciprocamente depositada. As partes devem ter 
motivos objetivos para confiar uma na outra. O princípio da boa‐fé contratual diz respeito à boa‐fé 
objetiva. É dever imposto às partes agir de acordo com certos padrões de correção e lealdade (FIÚZA, 
2003, p.104).  
6Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes 
interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos 
coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. 
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seu direito fundamental de livre exercício de trabalho (inciso XIII do artigo 5º, da CF). 

O que há, na realidade, é a possibilidade do ex-empregador resguardar-se da 

possibilidade de todo o seu investimento em produção intelectual, colocada à disposição 

do ex-empregado, vir a se tornar contrário aos seus interesses, ou seja, vir a criar um 

concorrente em curto espaço de tempo. 

Desta forma, pode-se afirmar que a cláusula de não concorrência é um 

acordo celebrado entre empregador e empregado na vigência ou depois de encerrado o 

vínculo empregatício para que surta efeitos após a rescisão contratual, a fim de coibir o 

ex-empregado de praticar atos de concorrência que venham a desviar a clientela do ex-

empregador durante um determinado período, mediante o recebimento de uma 

contraprestação pecuniária, sem haver restrição ao exercício de funções diversas 

daquelas salvaguardadas pelo pacto. Nesse sentido, Nascimento (2001, p. 507) discorre 

sobre a liberdade contratual que rege as relações trabalhistas. Com as restrições à 

autonomia da vontade no direito do trabalho, são essas negociações de âmbito reduzido, 

mas existem, quer na oportunidade da formação do vínculo de emprego, quer durante o 

seu desenvolvimento, quer, ainda, em sua extinção. 

Certamente todo o contrato possui pressupostos limitadores de validade, e a 

negociação quanto ao pacto de não concorrência não é diferente, especialmente quanto 

às atividades específicas que serão vedadas, sem que haja violação da liberdade do 

trabalho, a disposição do território e o limite temporal que se deva proteger. 

Para Mallet (2005, p. 201), restringir, em tal contexto, a eficácia de cláusula de 

não-concorrência ao âmbito do território nacional não se justifica, e faria com que se tornasse 

muito fácil burlar a limitação, comprometendo a legítima tutela da informação, o que não se 

admite. Deve-se, pois, aceitar, ao menos em tese, restrição territorialmente mais ampla, caso, 

diante das circunstâncias, seja ela realmente necessária. 

Chama atenção que a jurisprudência é majoritária ao aceitar a cláusula da 

não concorrência tanto no contrato de trabalho, como no contrato de prestação de 

serviços, conforme aresto colhido do TST – Tribunal Superior do Trabalho, em que o 

autor, através do processo RR-1876-02.2012.5.02.0062, requer reconhecimento do 

vínculo, bem como a nulidade da cláusula da não concorrência, decidindo o Tribunal: 

“Indenização pela cláusula de não concorrência - Aduz o autor ter sido 

estabelecida cláusula de não concorrência tanto no contrato de prestação de serviços, 

quanto no distrato, fatos não negados pela ré, a qual foi cumprida, razão pela qual seria 
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devida a respectiva indenização para compensar o período em que ficou obstado de se 

recolocar no mercado.  Sem razão.  O contrato de prestação de serviços foi considerado 

nulo em todos os seus termos, bem assim também o distrato, não podendo as suas 

disposições serem aplicadas ao obreiro.  No mais, falta amparo legal ao pedido do 

autor”. 

Entretanto, há uma ressalva a ser apontada. Consoante ensina Mallet (2005, 

p. 127), qualquer restrição a ser realizada deve ser objetivamente justificada, assim 

como qualquer outra espécie de restrição de liberdade, pois “a interferência na liberdade 

de trabalho do empregado somente é válida quando destinada a satisfazer relevante e 

legítimo interesse do empregador”. 

Em análise a um caso concreto, bastante polêmico, julgado em 24.10.2014 

pelo TST – Tribunal Superior do Trabalho, através  do acórdão RR-278-

80.2010.5.04.0303, o Termo de Confidencialidade e não concorrência, foi considerado 

invalido pois os Ministros entenderam que “o referido acordo não se restringe à 

proteção contra o repasse de dados confidenciais da empresa - compatível com o dever 

de fidelidade decorrente do contrato de trabalho - mas impossibilita o reclamante de 

exercer qualquer trabalho ligado à atividade econômica da empresa após o seu 

desligamento da empresa, e nisso reside a nulidade do pactuado. Há que se examinar o 

ajuste do ponto de vista da eficácia dos direitos fundamentais e da colisão de direitos 

fundamentais”. 

A decisão acima vai ao encontro da corrente majoritária que permite a 

inclusão da cláusula da não concorrência, após a extinção do contrato de trabalho, 

contudo, a decisão julgou inválida a cláusula, primeiro, porque houve alteração 

prejudicial ao empregado, tendo em vista a alteração do contrato no curso da relação 

empregatícia, segundo, porque o acordo restringiu o livre exercício do trabalho, como já 

dito, direito que não poderá ser limitado por um pacto de não-concorrência. 

Interessante decisão destaca sobre o princípio da pacta sunt servanda, através 

do acórdão RO 0001066-03.2014.5.12.0022, proferido em 25.03.2015 pelo Tribunal 

Regional do Trabalho da 12ª Região: 

 
(...) prevaleceu o voto da Excelentíssima Desembargadora Mari Eleda 
Migliorini, que afastou a declaração de nulidade do termo de compromisso, 
sigilo e confiabilidade (fls. 437-440) e do aditivo de contrato de trabalho de 
não concorrência, pelos fundamentos abaixo transcritos, com a devida vênia: 
“O autor é uma pessoa esclarecida, aceitou a negociação da referida 
confidencialidade e não concorrência, e certamente recebeu vantagens em 
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decorrência dela. “Aplico o princípio do pacta sunt servanda. Dou 
provimento ao recurso neste particular para afastar a declaração de nulidade 
do termo de compromisso, sigilo e confidencialidade (fls. 437-440) e do 
aditivo de contrato de trabalho de não concorrência (fl. 441)”. 
“Aplico o princípio do pacta sunt servanda.  
Dou provimento ao recurso neste particular para afastar a declaração de 
nulidade do termo de compromisso, sigilo e confidencialidade (fls. 437-440) 
e do aditivo de contrato de trabalho de não concorrência (fl. 441)”. 

 

Portanto, os juízes têm firmado entendimento de que as partes, devem 

respeitar o princípio do pacta sunt servanda, bem como o empregado e o empregador são 

obrigados a cumprir o ajuste estabelecido neste acordo. 

Ainda que pese a relação trabalhista a autonomia da vontade presente no 

Código Civil de 2002, deve prevalecer, permitindo que as partes se manifestem 

deliberando o conteúdo do pacto, impondo-se, claro, limites já citamos, tais como: 

 “a) a não concorrência deverá ser limitada no tempo (cinco anos, art. 1.147, 

CC, ou dois anos, art. 445, caput, CLT); b) que a restrição esteja relacionada com a 

atividade profissional exercida pelo empregado na vigência do contrato individual de 

trabalho; c) tenha a fixação da sua amplitude geográfica; d) que o empregado tenha uma 

compensação financeira pelas restrições advindas da cláusula, a qual, no mínimo, 

deverá corresponder à remuneração por ele auferida quando estava em vigência o 

contrato individual de trabalho; e) a fixação de uma multa, no caso do não cumprimento 

da cláusula tanto pelo empregado como pelo empregador.7”Conforme jurisprudência do 

TRT da 12 ª Região, através do acórdão RO 0005252-16.2012.5.12.0030, proferido em 

24.09.2014: 
3.1 – CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. JUSTA INDENIZAÇÃO 
Insurge-se o reclamante contra a sentença proferida pelo juízo de primeiro 
grau que indeferiu o pedido de nulidade da cláusula de não concorrência. 
Argumenta que referida cláusula afrontaria o disposto nos arts. 5º, XIII 
e 170, VIII, ambos da Constituição Federal. Vejamos. Por primeiro 
necessário esclarecer que o reclamante laborava no desenvolvimento de 
produtos para a reclamada, sendo responsável pela liderança técnica de 
diversos projetos, conforme aduzido pela própria reclamada e fartamente 
comprovado pela prova testemunhal. Em face do conhecimento técnico das 
tecnologias adotadas pela reclamada em seus produtos, as partes pactuaram 
uma cláusula de não concorrência após a extinção do contrato de trabalho 
(marcador 5, págs. 57/58). Eis o teor do referido documento, no que importa: 
Para efeito da presente rescisão contratual, o EMPREGADO receberá da 

                                                           
7 NETO, Francisco Ferreira Jorge. Cláusula da não-concorrência  no Contrato de Trabalho Disponível 

em: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=759 

Acesso em 14.08.2015. 

 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=759
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WHIRLPOOL S/A, além de seus direitos rescisórios previstos na CLT, os 
seguintes benefícios: Indenização adicional equivalente a 2,0 salários 
mensais, no valor total de R$ 18.406,00 (bruto), pagos nas verbas rescisórias. 
Manutenção no plano de assistência médica, por 3 meses a partir da data de 
desligamento, enquanto estiver desempregado. Contratação de serviços de 
recolocação profissional com duração de 6 meses, sem concessão em valor. 
Início após a data de desligamento, vinculado a não atividade profissional. 
[...] O empregado compromete-se também, a não prestar serviços de qualquer 
natureza, seja empregatícia, autônoma, eventual, temporária, por tempo 
determinado, avulsa ou a tempo parcial, no prazo de 1 ano após o 
desligamento no ramo de linha branca ou empresas pertencentes a grupos 
com atividade neste ramo, a pessoa jurí- dica ou natural que seja concorrente 
da WHIRLPOOL S/A Também compromete-se a não contratar funcionários 
da WHIRLPOOL S/A pelo mesmo período. O pactuado tem nítido caráter de 
evitar que o trabalhador, uma vez possuir o conhecimento técnico de grande 
parte dos projetos da reclamada, transferir esse conhecimento para as 
empresas concorrentes, resguardando assim informações sigilosas que teria 
conhecimento. Entretanto são princípios constitucionais o livre exercício 
profissional e a busca pelo emprego, arts. 5º, XIII e 170, VIII. Nesses casos 
deve haver uma ponderação entre a proteção da reclamada no que se refere às 
suas questões sigilosas, e o direito do trabalhador ter a plena liberdade para 
exercer o seu ofício. Em face disso considero válida a cláusula de não 
concorrência pactuada entre as partes, porém deve haver uma justa 
indenização para que a empresa possa se valer dessa prerrogativa 
excepcionalíssima. No caso dos autos pactuou-se o pagamento de 
indenização no valor de 2 salários que o reclamante percebia o que, data 
maxima venia, não merece prosperar. Se o empregador impede o trabalhador 
de exercer o seu ofício, evidente que o empregado deve ser ressarcido com 
uma justa indenização, mormente estar privado de realizar durante certo 
período o labor que o sustentava. Em face do princípio da razoabilidade, uma 
vez o empregado ter sido privado do seu labor durante 12 meses, nada mais 
justo que receba o salário equivalente ao período em que não pode laborar, 
consequentemente não podendo auferir renda. No caso dos autos a reclamada 
indenizou o trabalhador em apenas 2 salários, para um período de abstenção 
laboral de 12 meses, o que foge à razoabilidade. Por todo o exposto, dou 
provimento parcial ao recurso para reconhecer a validade da cláusula de não 
concorrência, e condenar a ré no pagamento de indenização no valor de R$ 
92.030,00 (noventa e dois mil e trinta reais), equivalente a 10 vezes o valor 
da sua última remuneração. 
 

Neste sentido, todo o conteúdo contratual deve valer-se sempre pelo 

princípio da razoabilidade, conforme jurisprudência acima mencionada entendendo que 

mesmo declarando a legalidade da cláusula de não concorrência, o empregado deve 

perceber justa indenização. 
 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não se pode olvidar que nos dias atuais o segredo do negócio é fator 

preponderante para qualquer empreendimento dar certo. Assim é de suma importância o 

sigilo das informações quanto ao direito autoral e industrial, para que possam ser 
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preservados. 

Quanto a possibilidade da inserção da cláusula da não concorrência no 

contrato de trabalho, o tema ainda é controverso, não há lei específica, mas precedentes 

jurisprudenciais norteiam a matéria no sentido da validação das cláusulas pactuadas 

entre empregado e empregador durante a vigência do contrato de trabalho, e, após a 

extinção desse, validando o negócio jurídico, bem como princípios basilares da ética e 

da moral. 

A analogia aplicada aos parâmetros de validade da cláusula da não 

concorrência surge como parâmetro basilar ao sistema normativo, ainda mais quando o 

artigo 122 do Código Civil Brasileiro de 2002 dispõe que “são lícitas, em geral, todas as 

condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as 

condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o 

sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes”.  

Portanto, pode ser concluído que embora a legislação não regulamente a 

matéria com disposição específica, os Tribunais têm aceitado, especialmente o TST 

sobre a possibilidade de acordar cláusula regulamentando parâmetros da não 

concorrência, principalmente após a extinção do contrato de trabalho, conforme as 

jurisprudências apresentadas no decorrer do estudo. 

Vale destacar que, embora a corrente majoritária aceite a disposição da 

condição da cláusula, há necessidade de observar os requisitos jurisprudenciais de 

validade da cláusula de não concorrência após o contrato de trabalho, principalmente 

quando se tratar nas limitações da cláusula, com relação necessidade de acordar logo no 

início da reação empregatícia, para que não haja prejuízo ao empregado em eventual 

alteração contratual, a previsão exata da área geográfica, período pré-determinado para 

não concorrência e previsão da indenização caso haja descumprimento da obrigação de 

não concorrência. 

A previsão dos parâmetros destacados pela jurisprudência, assegurará com 

que as informações não cheguem ao destino indesejado, e acima de tudo assegurará o 

direito constitucional que dispõe que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, atendidas as qualificações profissionais (art. 5º, XIII da CF), não podendo 

ser limitado por um pacto de não concorrência. 
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Resumo 

O artigo trata das transformações do papel da universidade no âmbito dos Sistemas Nacionais de 
Inovação (SNIs), pois a instituição tem sido instada a internalizar diferentes funções, para além das 
atividades de ensino, pesquisa e de extensão tradicionalmente realizadas. O objetivo do trabalho é 
realizar uma discussão sobre os desafios que se colocam para a universidade no século XXI, 
especificamente aqueles diretamente relacionados com o apoio a atividades de proteção, transferência 
e gestão da propriedade intelectual (PI). Apresenta-se também, o contexto atual das atividades 
conduzidas pelas Agências de Inovação de três importantes universidades do país: Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar). Nota-se que mesmo em instituições fortemente voltadas a atividades de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) e com ações explícitas na relação universidade-sociedade, ainda há vários 
entraves a serem superados no que diz respeito à promoção da PI e da inovação. 

 

Palavras-chave: Missões Da Universidade. Relações Com A Sociedade. Cultura Da Inovação. 
Propriedade Intelectual. Transferência De Tecnologia. 

 

Abstract 

 The article deals with the role of the university transformations in the scope of the National Systems 
of Innovation (SNI), as the institution has been urged to internalize different functions, in addition to 
teaching, research and extension traditionally held. The objective is to conduct a discussion about the 
challenges for the university in the twenty-first century, specifically those directly related to the 
support of protection activities, transfer and management of intellectual property (IP). It also presents 
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Estadual de Campinas (IG/DPCT/Unicamp). Graduada em Ciências Econômicas pela Unicamp, mestrado em 
Política Científica e Tecnológica também pela Unicamp, doutorado em Ciências Econômicas pela Université des 
Sciences Sociales de Toulouse. 
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the current context of the activities conducted by the Innovation Agencies of three major universities 
in the country: University of Campinas (Unicamp), University of São Paulo (USP) and the Federal 
University of São Carlos (UFSCar). Note that even in heavily research and development (R & D) 
focused institutions, with explicit actions in the university-society relationship there are still several 
obstacles to be overcome with regard to the promotion of IP and innovation. 

 

Keywords: Missions of the university. relations with society. culture of innovation. intellectual 
property. technology transfer. 

 

INTRODUÇÃO 

A proteção aos direitos da propriedade intelectual DPI(s), pelas universidades, tem 

representado um dos assuntos mais debatidos nos meios acadêmicos, na atualidade, não 

havendo consenso acerca da sua pertinência, ou se esse tipo de propriedade geraria benefícios 

à sociedade.  

Ocorre que a Lei de Inovação brasileira, do ano de 2004, estabeleceu a obrigatoriedade 

da criação de Núcleos de Inovação Tecnológicas (NTIs) no âmbito das Instituições Científicas 

e Tecnológicas (ICTs), ou seja, instituições de ensino e pesquisa de C&T, com os seguintes 

propósitos: (i) condução da política de PI dessas instituições; (ii) proteção e gestão dos 

eventuais direitos oriundos das pesquisas acadêmicas; (iii) difusão da cultura da inovação e da 

propriedade intelectual (PI), entre outros. Em face dessas questões, o debate sobre as novas 

missões da universidade torna-se central para o aperfeiçoamento das políticas institucionais 

voltadas à valorização e proteção da propriedade intelectual. 

No centro das discussões atuais encontra-se a própria missão da universidade, o que 

torna necessário que as formas tradicionais de criação, difusão e aplicação dos conhecimentos 

gerados internamente sejam repensadas. Assim, estudos e análises nesse campo têm envolvido 

não apenas as questões referentes à promoção da inovação, à cultura da propriedade 

intelectual e à incorporação da interdisciplinaridade. Também são levantadas e discutidas 

questões voltadas à formação e capacitação de recursos humanos para a própria gestão da 

política de PI da instituição, como também sustentado a necessidade de preparação de 

recursos humanos com estas competências, para o mercado. 

Portanto, o objetivo deste trabalho é analisar como os desafios que se colocam para a 

universidade no século XXI vêm sendo superados em três universidades brasileiras de 

reconhecido prestígio. Os assuntos que o trabalho discute dizem respeito à promoção da 

cultura e proteção da propriedade intelectual (PI) e à necessidade de maior interação no 

âmbito do Sistema Nacional de Inovação (SNI).  
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Trata-se de um estudo de natureza exploratória e descritiva desenvolvido em duas 

etapas. Na primeira etapa foi realizada revisão de literatura para a construção do arcabouço 

teórico da pesquisa. Na segunda etapa foram coletadas e analisadas informações extraídas de 

documentos das três instituições de ensino superior investigadas. Entre os documentos 

analisados estão: boletins informativos, relatórios de gestão e anuários estatísticos com as 

informações consolidadas dos anos de 2009 a 2013, bem como o repositório dos marcos 

regulatórios das Políticas de Propriedade Intelectual das três instituições.  

Além desta introdução, o texto está composto por mais duas seções. A primeira traz 

uma visão geral da evolução do papel da universidade, assim como uma discussão sobre a 

necessidade de criação de uma cultura de valorização da PI, da necessidade de formação e 

incremento do quadro de recursos humanos para apoiar as atividades destinadas à proteção, 

transferência e gestão da propriedade intelectual. A segunda seção apresenta os resultados de 

uma pesquisa empírica que procurou identificar algumas ações de proteção e gestão da PI, 

bem como de práticas de ensino realizadas nas agências de inovação de três universidades 

públicas brasileiras, do Estado de São Paulo: Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 

Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Federal de São Carlos (USFCar). Por fim, 

são traçadas as considerações finais. 

 

1. A EVOLUÇÃO DAS MISSÕES DAS MISSÕES DA UNIVERSIDADE 

Esta seção discute a evolução dos papéis da Universidade a partir do conceito de 

terceira missão estendida, ou seja, aquela que busca responder a demandas não cobertas pelas 

missões de ensino e pesquisa.  

As atuais demandas dizem respeito à participação mais ativa no sentido de estimular o 

uso do conhecimento gerado internamente, para o desenvolvimento social, cultural e 

econômico e à interação com o setor produtivo. Discute-se também a questão do 

patenteamento das tecnologias geradas internamente, bem como sobre a cultura da 

propriedade intelectual nas universidades brasileiras. 

 

 

1.1. Desafios da Universidade no Século XXI: interações necessárias  
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As primeiras universidades do Ocidente surgiram nos séculos XI e XII, em Bolonha e 

Paris, respectivamente, para serem as guardiãs da cultura e transmissoras do conhecimento 

acumulado. No decorrer da sua trajetória a universidade se viu forçada a ampliar sua 

competência inicial, que era o ensino, para assumir uma outra missão (a pesquisa), o que 

representou uma nova visão do seu papel na sociedade (ETZKOWITZ, 2001). Essa visão 

surgiu e se desenvolveu a partir da criação da Universidade de Berlim, por Wilhelm von 

Humboldt, no ano de 1810, tendo sido a primeira a introduzir a unidade entre ensino e 

pesquisa, os ideais de autonomia acadêmica e com o intuito de promover uma educação 

integral (HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN, 2014). Esse processo evolutivo 

representou a passagem do pensamento medieval (voltado ao ensino religioso e o encontrar 

Deus na ciência), ao ideal humboldtiano que via a educação e a ciência como instrumentos 

hábeis para moldar o caráter do aluno e alterar a sua percepção do mundo (GÖRANSSON; 

MAHARAJH; SCHMOCH, 2009).  

Dessa forma, vistas como atores centrais da economia baseada em conhecimento, as 

universidades têm sido chamadas, cada vez mais, a contribuírem de forma mais direta e ampla 

no contexto socioeconômico (VORLEY; NELLES, 2008).  Diante disso, é possível deduzir 

que a incorporação de uma terceira missão pode ser entendida como decorrência de um 

processo natural e progressivo fomentado pelas próprias exigências do desenvolvimento 

científico e tecnológico. Esse processo remonta à Revolução Industrial, e que tem alterado 

sensivelmente o papel dos governos, das empresas e das universidades, e suscitado a 

necessidade de novas práticas de ensino, de novas habilidades, de novas formas de interação, 

entre outras.  

Nelson (2006, p.12) entende que, em termos gerais, uma das grandes contribuições da 

universidade é o aumento do conhecimento, que em determinadas áreas, pode servir de 

“pistas” que guiarão o setor produtivo em desenvolvimentos futuros, o que contribui para o 

avanço técnico (Nelson, 2006).  

Etzkowitz (2001), por sua vez, afirma que cientistas e universidades empreendedoras 

estão remodelando o cenário acadêmico e transformando conhecimento em propriedade 

intelectual. Professores e alunos estão aprendendo a valorizar o potencial comercial de suas 

pesquisas. Instituições norte-americanas, como a Universidade do Colorado, Universidade de 

Washington, Columbia, St. Louis, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard, 

Stanford, entre outras, estão estreitando cada vez mais os laços já tradicionais com a indústria 

e fomentando a capitalização do conhecimento (ETZKOWITZ, 2002).  
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No documento “A Ciência para o Século XXI”, elaborado pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em 2003, chamou-se a 

atenção dos governos para a importância de se fomentar e facilitar a interação entre os 

diversos atores envolvidos com atividades científicas, bem como para a interação entre os 

setores público e privado nos seguintes termos: “ambos os setores devem trabalhar em estreita 

colaboração e de maneira complementar no financiamento das pesquisas científicas, visando a 

objetivos de longo prazo” (UNESCO, 2003, p. 32). 

Nota-se, portanto, que as universidades têm sido vistas como importantes 

protagonistas do desenvolvimento social e econômico e incentivadas a desenvolverem 

ligações externas.  Essa ênfase também está de acordo com iniciativas voltadas ao fomento 

das atividades empresariais no interior dos Sistemas Nacionais de Inovação (SNI) (PETERS, 

2003). Lundvall (1992, p. 2) defende que o SNI é um “sistema social” constituído por 

elementos e relações que interagem na produção, difusão e utilização de conhecimentos 

novos, e economicamente úteis. Nelson (1993), por seu turno, entende que o SNI é um 

conjunto de instituições cujas interações determinam o desempenho inovador das empresas 

nacionais. Então, esses elementos (instituições) são as empresas, os laboratórios e 

universidades públicas e privadas, as instituições financeiras, o sistema educacional, os órgãos 

reguladores do governo e outros que interagem no interior do sistema.  

Dessa forma, é possível afirmar que essas questões colocam cada vez mais em 

destaque a necessidade de se repensar o tradicional papel desempenhado pela universidade, 

que passa a ser vista, também, como um ator importante dos SNIs. Então, além da formação 

de massa crítica, a universidade do século XXI empreende, inova e fomenta benefícios 

sociais, não apenas pela ampliação da base de conhecimento, mas também pela apropriação e 

comercialização deste.  

Logo, como esse processo é uma “via de mão dupla”, ele pode ser considerado como 

um fator de retroalimentação para as missões tradicionais: o ensino e a pesquisa. Ocorre que a 

ciência acadêmica não é um empreendimento isolado, pois cada vez mais os investimentos 

públicos somente são considerados legítimos devido às grandes promessas da ciência 

moderna, em termos de competitividade econômica, enriquecimento cultural, progresso 

social, produção de conhecimentos específicos e de produtos com valor econômico.  

Assim, o apoio público à pesquisa universitária depende cada vez mais da relevância 

do “contrato social” firmado entre ciência e sociedade. A identidade da ciência acadêmica (o 
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“o quê?”), portanto, passa a estar relacionada com a preocupação pela condução de pesquisas 

que produzam resultados relevantes (o “por quê?”). Essa relevância pode referir-se tanto a 

aplicações práticas dos resultados da investigação, mas também, a outras contribuições à 

sociedade, já mencionadas. Entende-se que o conteúdo dos três elementos do contrato (o quê? 

por quê? como?) está sujeito a negociações entre as partes envolvidas e deverá ser alterado 

conforme a relação entre ciência e sociedade evolui (HESSELS; VAN LENTE; SMITS, 

2009). 

No entanto, para a fruição dos benefícios da potencial contribuição da ciência 

acadêmica à sociedade é necessário que sejam introduzidas algumas inovações 

organizacionais, tais como escritórios de transferência de tecnologia e de incubadoras e 

centros de pesquisa (com a participação industrial). Essa mudança de ênfase no tradicional 

papel da academia expõe a necessidade de um novo alinhamento entre a universidade e o 

setor produtivo.  

Esse novo “contrato social” entre a universidade e a sociedade em geral deverá ser 

negociado em termos muito mais específicos do que o antigo, ou seja, o contrato anterior 

baseava-se no modelo linear de inovação. Nesse contexto, entendia-se que o conhecimento 

produzido na universidade somente poderia contribuir com os processos econômicos e sociais 

no longo prazo. Hoje, no entanto, é necessário considerar também a criação de formas de 

utilização social desse conhecimento no curto prazo (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 1997). 

Entende-se que está na origem da educação universitária, a missão de criar, transmitir 

e disseminar conhecimento. Logo, “se o conhecimento ocupa hoje lugar central nos processos 

que configuram a sociedade contemporânea, as instituições que trabalham com e sobre o 

conhecimento participam também dessa centralidade”.  No entanto, é necessário que a relação 

universidade-sociedade seja reavaliada, a fim de que se possa “fortalecer a relevância do 

papel estratégico da educação superior” (BERNHEIM; CHAUÍ, 2008, p. 17). 

Em face dessas constatações, Balbachevsky (2011) sustenta que a Universidade do 

século XXI tem sido instada a aprofundar e a diversificar as formas de relacionamento com a 

sociedade. Às missões seculares – avanço do conhecimento e, especialmente, formação de 

recursos humanos qualificados – se juntam àquelas que explicitam relações mais diretas, indo 

além das atividades de extensão mais estabelecidas, incorporando também atividades voltadas 

a sustentar políticas públicas que têm incluído a promoção da inovação tecnológica entre seus 

objetos e objetivos. 
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1.2. Patenteamento de Tecnologias Desenvolvidas nas Universidades 

Dentre os assuntos mais debatidos atualmente está a questão do patenteamento de 

tecnologias desenvolvidas em universidades. Para dar conta dessa discussão é necessário, 

primeiramente, realizar o a seguinte indagação: por que as universidades patenteiam os 

resultados das suas pesquisas e qual é o impacto dessas patentes na sociedade?  

Brisolla (1996) entende que diante do cenário criado pela globalização e pelas 

inovações tecnológicas que são desenvolvidas e difundidas muito rapidamente, é necessário o 

aproveitamento do potencial de C&T das universidades e instituições de pesquisa, que passam 

a exercer uma função econômica que não é necessariamente antagônica às suas missões 

tradicionais. Garnica e Torkomian (2009, p. 624) reforçam esse entendimento explicando que 

“[...] a transferência de tecnologia entre universidade e setor produtivo consiste em um 

caminho alternativo e complementar para o alcance de um patamar tecnológico superior das 

empresas brasileiras”.  

A relação universidade-empresa e a questão da apropriação privada do conhecimento 

são temas que ainda suscitam muita discussão. Quando se defende que todo o conhecimento 

produzido em universidades públicas deva ser livremente disponibilizado será que se está 

levando em consideração que quem realmente teria condições de processá-lo, por deter 

recursos financeiros, humanos e competência técnica para tal empreitada, seriam 

provavelmente as grandes empresas? Tratar-se-ia, nesses casos, de uma universalização do 

conhecimento promotora de igualdade ou de mais concentração? A utilização ostensiva do 

conhecimento relevante, disponibilizado gratuitamente, e que culminasse com a produção de 

medicamentos, alimentos, entre outros, certamente seria realizada por uma “clientela” 

específica.  

Muito pertinente é o entendimento de Salles-Filho (2004, p. 2) que, ao tratar da 

questão da apropriação do conhecimento nas instituições públicas via direitos da propriedade 

intelectual, manifesta-se da seguinte maneira: 

Normalmente, aproveita mais quem já sabe algo a respeito daquilo que está sendo 
divulgado. [...] Um mundo livre de direitos de propriedade poderia produzir tanto 
conhecimento quanto possível e isto não obrigatoriamente resultaria em ampla 
apropriação social de benefícios. Da mesma forma, um mundo pleno de direitos de 
propriedade tampouco seria capaz de gerar benefícios sociais de larga amplitude. A 
relação entre apropriabilidade e benefício social não é direta nem simples. 
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Portanto, é possível concluir que a disponibilização generalizada e gratuita do 

conhecimento não produzirá necessariamente benefícios à sociedade, e é por esse motivo que 

as patentes universitárias têm ganhado relevância. Talvez, a partir do momento em que a 

academia transforma o resultado de suas pesquisas em patentes, e as transfere onerosamente a 

um terceiro, ou a terceiros, para a exploração privada, a sociedade se beneficie mais e de 

forma mais direta. Assim sendo, a universidade preocupa-se com o patenteamento porque a 

partir do momento que detém direitos de propriedade sobre a tecnologia protegida, poderá 

licenciá-la a terceiros para que a explorem, e isso poderá causar um impacto positivo na 

sociedade.  

Aliás, é isso que uma organização norte-americana, a Association of University 

Technology Managers (AUTM), vem tentando demonstrar desde o ano de 2005. Por 

intermédio de publicações anuais cujo título é The Better World Report, a AUTM procura 

promover a compreensão pública acerca dos benefícios da transferência de tecnologia e dos 

impactos positivos das inovações oriundas de tecnologias desenvolvidas em universidades e 

em institutos de pesquisa, em diversos campos, tais como: saúde e qualidade de vida, 

produção de alimentos, recuperação do meio ambiente, fontes de energia, entre outras 

(BORMAN; GOTTWALD, 2010; BORMAN; MALANDRO, 2011). 

 

1.3. A Cultura da Propriedade Intelectual nas Universidades Brasileiras 

Os direitos da propriedade intelectual (DPIs) possibilitam aos seus titulares a 

exploração exclusiva da criação ao excluírem terceiros que eventualmente queiram obstar a 

fruição desses direitos, ao mesmo tempo em que contribui para o avanço do conhecimento, 

com a divulgação dos resultados do esforço criativo.   

Sherwood (1992, p. 188), que realizou estudos sobre a proteção dos ativos da 

propriedade intelectual em países como os EUA, Brasil e México, aponta que a criação de um 

sistema eficiente de proteção requer a conscientização de que os ativos intelectuais “são 

valiosos e podem ser protegidos”. Então, entram em cena questões relacionadas ao 

fortalecimento do sistema de proteção, à confiança nesse sistema e ao reconhecimento dessa 

importância.  

Entende-se por “cultura da propriedade intelectual" um contexto no qual se tenha 

estabelecido um ambiente propício ao usufruto dos potenciais benefícios da propriedade 

intelectual, e também, uma mentalidade favorável à compreensão dos direitos da propriedade 
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intelectual (DPIs) como uma ferramenta que pode promover o desenvolvimento econômico 

(BLAKENEY, 2007).    

Levantamento realizado no âmbito do Projeto PILA Network - Rede de Propriedade 

intelectual e Industrial da América Latina analisou o nível de conscientização e uso da 

propriedade intelectual em 18 Instituições de Ensino Superior (IES) latino-americanas.  Os 

dados indicaram que as IES brasileiras apresentam um dos maiores níveis de consciência e de 

conhecimento acerca dos instrumentos de proteção à propriedade intelectual, quando 

comparadas com as IES dos outros países latino-americanos que integraram a pesquisa. No 

entanto, constatou-se que a área menos desenvolvida nas IES brasileiras é a da exploração da 

PI, ou seja, a da transferência de tecnologia e de proteção de direitos. No entanto, os 

pesquisadores ainda não se conscientizaram plenamente da necessidade de comunicação e da 

proteção dos resultados de suas pesquisas (PILA NETWORK, 2009). 

Além disso, Gimenez (2012), em estudo sobre a Unicamp, identificou que embora a 

cultura da propriedade intelectual tenha crescido, esta ainda não se configura como algo 

consolidado, longe disso. Observou-se que a temática da PI ainda não foi incorporada às 

grades curriculares de forma sistemática e estratégica. Apurou-se a necessidade de tomada de 

decisão, por parte da direção da universidade, para organizar ações mais efetivas em torno 

dessa questão, principalmente a partir da estruturação de uma grade curricular específica e de 

seu oferecimento coerente com as necessidades que o tema impõe. Além disso, afirmou-se 

que a agência de inovação da universidade poderia desempenhar um papel decisivo para a 

cultura da PI, especialmente por intermédio da capacitação de docentes e pesquisadores. 

 

2. ANÁLISE DA CULTURA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL EM 

UNIVERSIDADES DE PESQUISA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

Esta seção apresenta e discute os resultados da pesquisa realizada sobre a cultura da 

propriedade intelectual em universidades públicas do Estado de São Paulo que têm o perfil de 

universidades de pesquisa. As universidades pesquisadas são a Universidade Estadual de 

Campinas, a Universidade Federal de São Carlos e a Universidade de São Paulo.  

 

2.1 O Perfil das Universidades Pesquisadas 
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A escolha de três instituições de ensino do Estado de São Paulo (UNICAMP, USP e 

UFSCar) para a composição da unidade de análise se deve à importância do estado no cenário 

nacional. Levando-se em consideração apenas os dados da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES) é possível observar que, do número total de programas 

de pós-graduação, existentes no Brasil em 2012, São Paulo detém 28,30% dos programas de 

doutorado e 12,76% dos programas de mestrado.  

No que se refere às bolsas de mestrado, doutorado e de pós-doutorado concedidas no 

Brasil, em 2012, parcela significativa destas foi direcionada a instituições paulistas 

(aproximadamente 20% das bolsas de mestrado acadêmico; 29% das bolsas de doutorado; 

17% das bolsas de pós-doutorado). No que se refere especificamente às universidades 

pesquisadas, a Tabela 1, abaixo, apresenta alguns indicadores relacionados ao desempenho 

acadêmico e científico das três instituições (CAPES, 2014). 

Tabela: Indicadores gerais e de desempenho acadêmico/científico das universidades 

estudadas, 2013 

Características UNICAMP USP UFSCar 
Ano de criação 1966 1934 1968 

Natureza Jurídica Universidade Pública 
Estadual 

Universidade 
Pública Estadual 

Universidade 
Pública Federal 

Número de campi com unidades de 
ensino superior 

6 11 4 

Cursos de Graduação 68 289 611 
Número de alunos matriculados 18.338 58.204 12.498 
Número de alunos concluintes 2.249 7.452 1.119 2 

Cursos de Pós-graduação    
Mestrado 74 347 49 

Número de alunos do mestrado 5.263 14. 149 2.070 
Dissertações defendidas 1.310 3.817 1.948 3 

Doutorado 68 318 26 
Número de alunos do doutorado 6.141 15.398 1.588 

Teses defendidas 946 2.428 1.449 4 
Número de docentes 1.759 6.008 1.179 

Titulação de Doutor ou acima 99% 99,2% 91,6% 
Publicações indexadas no ISI - Web of 

Science 
3.149 16.013 846 5 

Fonte: Elaboração própria a partir de UNICAMP (2014); UFSCar (2014); USP (2014). 

Nota 1: Excluindo-se os cursos à distância.  Notas 2, 3, 4 e 5: os dados são de 2012. 

 

Mesmo sendo considerada uma instituição jovem, a UNICAMP já é reconhecida por 

sua forte tradição no ensino, na pesquisa e nas relações com a sociedade. A universidade 
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possui 68 cursos de graduação, 74 cursos de mestrado e 68 de doutorado. Possui 1.759 

docentes, sendo que 99% destes possui a titulação de doutor ou superior (UNICAMP, 2013).  

A USP é considerada uma das mais prestigiadas instituições de ensino superior do 

Brasil, contanto com 289 cursos de graduação, 347 cursos de mestrado e 318 cursos de 

doutorado. Possui 6.008 docentes, sendo que praticamente 99% possui a titulação de doutor 

ou superior (USP, 2013).  

Finalmente, a UFSCar também é considerada uma importante universidade pública do 

interior do estado de São Paulo. A instituição possui 61 cursos de graduação (presenciais), 49 

cursos de mestrado e 26 de doutorado. A universidade conta 1.179 docentes em seus quadros, 

sendo que 91,6% possui o título de doutor ou superior (UFSCar, 2013a; 2013b). 

 

2.2 A condução da Política de Propriedade Intelectual: a criação dos Núcleos de 

Inovação Tecnológica (NITs) 

No Brasil, os Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) ou Agências de Inovação 

Tecnológicas têm um conjunto de competências mínimas estabelecidas pela Lei n° 10.973, de 

2 de dezembro de 2004, a Lei de Inovação do Brasil, regulamentada pelo Decreto nº 5.563, de 

11 de outubro de 2005. Esse marco legal estabeleceu “medidas de incentivo à inovação e à 

pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance 

da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País” (BRASIL, 2004; 2005).  

A referida Lei determinou que as Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs), ou 

seja, os órgãos ou entidades da administração pública que tenham por missão institucional, 

dentre outras, a execução de atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou 

tecnológico (universidades, centros de pesquisa, entre outros) constituíssem obrigatoriamente 

Núcleos de Inovação Tecnológica. Tais núcleos têm, basicamente, a função de conduzir a 

política institucional de proteção à propriedade intelectual e de estimulo à inovação, bem 

como de promoção da proteção jurídica, licenciamentos, entre outras atividades (BRASIL, 

2005). Muito embora a imposição legal para a criação de Núcleos de Inovação Tecnológica 

tenha surgido somente no ano de 2004, com a Lei de Inovação, algumas instituições já 

dispunham de estruturas para a condução de atividades de proteção ao conhecimento gerado, 

entre outras atividades.  
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A Unicamp, por exemplo, no início da década de 1970 já dispunha de um Centro de 

Tecnologia (CT), que foi incorporado ao Escritório de Transferência de Tecnologia (ETT) no 

início dos anos de 1990, o que demonstra a preocupação da instituição com a proteção do 

conhecimento e a transferência deste. A Inova Unicamp, por exemplo, foi criada no ano de 

2003 (GIMENEZ, 2012). Na USP, a proteção aos resultados das pesquisas vem ocorrendo 

desde a década de 1980. A Resolução 3.428/1988 propiciou a criação de estrutura de apoio 

para transferência de tecnologias às empresas e a Portaria GR 2.087/1986, a criação do Grupo 

de Assessoramento ao Desenvolvimento de Inventos – GADI. Finalmente, em 2005, foi 

instituída a Agência USP de Inovação (AGÊNCIA DE INOVAÇÃO USP, 2013a).  

Na UFSCar, foi por intermédio da Fundação de Apoio Institucional ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar) que houve a criação, no ano de 

2002, do Setor de Projetos, para gerenciar as atividades de patenteamento da instituição. Em 

2003, com a Portaria GR n. 627/03, foi criado o programa de proteção à propriedade 

intelectual e transferência de tecnologia. Finalmente, no ano de 2007, foi aprovada a criação 

da Agência de Inovação da UFSCar (GARNICA; TORKOMIAN, 2009).  

No que se refere às atividades de patenteamento, o Gráfico 1, abaixo, apresenta a 

evolução do número de pedidos de patentes depositadas no INPI no período compreendido 

entre 2009 e 2012. Em 2012, a Unicamp realizou 39 depósitos de pedidos de patentes junto ao 

INPI, a USP 96 e a UFSCar 8. 

Gráfico: Evolução do número de pedidos de patentes por ano, entre 2009 e 2012, segundo 

instituição 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de Inova Unicamp (2013); Agência de Inovação USP 

(2013b); Agência de Inovação da UFSCar (2013) e UFSCar (2011, 2012, 2013a; 2013b). 

 

52 61 

5 

51 
73 

11 

67 
96 

7 

73 

39 
8 

0
20
40
60
80

100
120

Unicamp USP UFSCar

2009 2010 2011 2012



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080  
A UNIVERSIDADE EM UM CONTEXTO DE MUDANÇAS: INTEGRANDO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO.  

127 
 

PIDCC, Aracaju, Ano V, Volume 10 nº 01, p.115 a 133 Fev/2016 | www.pidcc.com.br 

Em 2012 a Unicamp depositou 73 pedidos de patentes. Além disso, foram 

estabelecidos 13 contratos de licenciamentos de tecnologias desenvolvidas na instituição e 

107 comunicações de invenções. No que diz respeito aos royalties gerados pelos contratos de 

licenciamento, em 2012, a universidade recebeu $ 384.638,33 (ou seja, cerca de US$ 170 

mil). Também em 2012, o número total de patentes vigentes no portfólio da universidade 

(concedidas ou não) chegou a 821 patentes (INOVA UNICAMP, 2013).  

Dados da USP informam que em 2012 foram depositados 39 pedidos de patentes, bem 

como os licenciamentos proporcionaram à universidade R$ 737.679,10 (US$ 326,46) em 

royalties. No mesmo ano, o número total de patentes no portfólio da universidade (entre 

concedidas e pedidos) era de 820 (AGÊNCIA DE INOVAÇÃO USP, 2013b).  

A UFSCar, em 2012, contava com um total de 91 depósitos de pedidos de patentes 

junto ao INPI. Além disso, no mesmo ano, foram efetuadas 26 comunicações de invenções à 

Agência de Inovação. No que se refere à proteção internacional das tecnologias desenvolvidas 

na universidade, em 2012 foram concedidas três patentes internacionais. No diz respeito aos 

royalties decorrentes dos contratos de licenciamento, em 2012 a universidade recebeu R$ 

556.687,88 (US$ 246,42 mil) (AGÊNCIA DE INOVAÇÃO DA UFSCar, 2013). 

Estudo publicado em 2011, pelo INPI, e que diz respeito aos anos de 2004 a 2008, 

apontou a Unicamp como a segunda maior depositante de pedidos de patentes com prioridade 

brasileira junto ao Instituto (no primeiro lugar aparece a empresa Petróleo Brasileiro de 

Petróleo S.A – Petrobras). No que diz respeito à USP, no mesmo estudo, a instituição aparece 

como a terceira maior depositante de pedidos de patentes, atrás somente da Petrobras e da 

Unicamp. Muito embora a UFSCar não figure no ranking dos maiores depositantes de pedidos 

de patentes, no mesmo estudo em que a Unicamp e a USP aparecem, respectivamente em 

segundo e em terceiro lugar, foi possível constatar que a UFSCar compartilha a titularidade, 

com outras instituições, em 7 depósitos de pedidos de patente. A Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) é a sua principal parceira, tendo papel de 

financiadora, numa época em que a política de PI da Fapesp exigia participação na 

titularidade das patentes (INPI, 2011). 
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2.3 A contribuição dos NITs para o ensino e a cultura da PI  

Além da realização de palestras para a comunidade acadêmica, a Agência de Inovação 

da Unicamp oferece duas disciplinas sobre empreendedorismo. A primeira é “Propriedade 

Intelectual, Inovação e Empreendedorismo: Temas Contemporâneos”, que consta no catálogo 

desde o ano de 2009 e objetiva oferecer um panorama de temas contemporâneos relacionados 

à propriedade intelectual, inovação e empreendedorismo, no contexto da produção científica e 

tecnológica da Unicamp. A outra disciplina: “Introdução ao Planejamento e Desenvolvimento 

de Novos Empreendimentos”, é do ano de 2011 e pretende fomentar o empreendedorismo 

como tema transversal na educação independentemente da carreira. As duas disciplinas são 

eletivas, portanto, são ministradas de acordo com a demanda.  

A agência da USP também promove palestras e/ou eventos que propagam a cultura da 

PI, bem como contribui com o ensino da temática oferecendo disciplina optativa/eletiva para 

alunos da graduação, bem como uma disciplina de aperfeiçoamento. Na graduação é oferecida 

a disciplina “Inovação e Empreendedorismo”, cujos objetivos são: realizar discussões acerca 

de aspectos fundamentais que envolvem o processo empreendedor, com o fim de estimular 

reflexões sobre o aproveitamento de oportunidades que levem à criação de empreendimentos 

de base tecnológica. A disciplina foi ativada no ano de 2012. A disciplina de aperfeiçoamento 

também foi lançada no ano de 2012 é voltada a engenheiros e gestores de empresas e é 

realizada em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), com o 

Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) e o Serviço Nacional da Indústria 

(SENAI). 

Na UFSCar, a Agência de Inovação tem promovido diversos eventos (próprios ou em 

parceria) para a expansão da cultura da PI e da Inovação (palestras, workshops, cursos). Em 

2012, a Agência de Inovação ofereceu, em parceria com o INPI, o Grupo de Estudo e 

Pesquisa em Inovação e Transferência Tecnológica (GEPITec), entre outros parceiros, o curso 

Avançado de Propriedade Industrial no campus de Sorocaba. O curso visou à capacitação de 

professores, de funcionários e da comunidade externa sobre as questões de Propriedade 

Intelectual, Informação Tecnológica e normas do INPI. A Agência também apoiou a 

realização do curso “Busca Profissional de Patentes: Técnicas, Estratégias e Aplicações 

Práticas”.   

Assim como na Unicamp e na USP, na UFSCar também há disciplinas voltadas aos 

temas da Propriedade Intelectual e Empreendedorismo, dentre outras, oferecidas por 

departamentos e programas de pós-graduação, como por exemplo, a disciplina “Novos 
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Empreendimentos”, que é obrigatória para os cursos de Engenharia de Produção, Engenharia 

Mecânica e Engenharia Elétrica e a disciplina “Bases do Empreendedorismo”, obrigatória 

para o curso de Biotecnologia, e a disciplina “Gestão da Tecnologia”, da Pós-Graduação do 

Departamento de Engenharia de Produção. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A universidade, em seu papel de formadora de recursos humanos qualificados e de 

promotora do avanço do conhecimento, vem enfrentando novos desafios e se deparando com 

novas realidades, o que leva a questionamentos sobre a função e o papel que esta desempenha 

e desempenhará em um mundo globalizado e em constante mudança. Portanto, é possível 

afirmar que essas questões colocam cada vez mais em destaque a necessidade de se repensar o 

tradicional papel desempenhado pela universidade, que passa a ser vista também, como um 

ator importante dos SNIs.  

Em decorrência do novo contexto mundial de crescente valorização do conhecimento 

e dos ativos que dele se originam, as universidades se veem forçadas a desenvolverem 

políticas de proteção e gestão das tecnologias que são geradas no âmbito de pesquisas 

financiadas com recursos públicos, e realizadas por docentes, pesquisadores, ou pelos 

estudantes da graduação e da pós-graduação.  

Então, além da formação de massa crítica, a universidade do século XXI empreende, 

inova e fomenta benefícios sociais, não apenas pela ampliação da base de conhecimento, mas 

também pela apropriação e comercialização deste. Logo, como esse processo é uma “via de 

mão dupla”, ele pode ser considerado como um fator de retroalimentação para as missões 

tradicionais: o ensino e a pesquisa. 

Diante disso, entende-se que é crucial que se promova cultura da proteção da PI, entre 

os pesquisadores da instituição, por meio da divulgação das políticas e normas institucionais 

que regulam o assunto. Além disso, essa divulgação deve ser direcionada também aos alunos 

e professores da universidade, para fomentar o espírito inovador e uma cultura da propriedade 

intelectual.  

Conforme discutido, nas três universidades pesquisadas já havia alguma atividade 

relacionada com proteção à PI - na década de 1970 (Unicamp) e na década de 1980 (USP), 

muito embora ainda não houvesse um marco regulatório, na legislação brasileira, que 

disciplinasse essas questões. Na UFSCar, essas atividades iniciaram mais tarde, mesmo assim, 
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é possível perceber um forte e contínuo empenho para a proteção das tecnologias 

desenvolvidas na universidade. 

É importante mencionar que este estudo apresenta limitações, pois trouxe uma visão 

parcial que destacou apenas alguns aspectos relacionados com as atividades dos três NITs. No 

entanto, foi possível constatar que as universidades pesquisadas estão fortemente engajadas 

em atividades relacionadas com a proteção e gestão da PI.  Todas possuem políticas explícitas 

a esse respeito, dispondo de uma estrutura permanente, Agências de Inovação NITs, estruturas 

estas que passaram a ser obrigatórias a partir do ano de 2004, com a Lei de Inovação. Além 

disso, têm um papel proativo na proteção e disseminação do conhecimento gerado. Os 

números surpreendentes de patenteamento, e mais recentemente de licenciamento, destas 

universidades atestam este papel.  

No que se refere à contribuição para o ensino e promoção da cultura da PI, da 

inovação e do empreendedorismo, notou-se que as três universidades têm oferecido 

disciplinas específicas que discutem esta temática. No entanto, convém lembrar que os dois 

estudos exploratórios citados neste trabalho, sustentam que a cultura da PI ainda não está 

plenamente difundida nas instituições brasileiras.  

Não se espera que os NITs necessariamente ofereçam disciplinas de graduação e pós-

graduação relacionadas com o tema, mas que possam atuar de forma a disseminar esta cultura 

nas unidades de ensino, por exemplo atuando mais ativamente na capacitação de docentes e 

pesquisadores, bem como fornecendo apoio à constituição de disciplinas a serem oferecidas 

pelas unidades de ensino. 

O que se tem afirmado é que cada vez mais torna-se necessária a formação de massa 

crítica para facilitar a adoção de boas práticas de gestão da PI, bem como para reafirmar o 

papel central que as universidades ocupam nos sistemas nacionais de inovação, entre outras.  

O que se sustenta é que os Núcleos de Inovação Tecnológica (Agências de Inovação ) 

são atores fundamentais nesse processo, não apenas para gerir as políticas institucionais 

relativas à PI, como também fornecendo suporte a docentes e pesquisadores, por intermédio 

da divulgação dos elementos centrais da apropriação do conhecimento, estimulando e 

reforçando a cultura da PI na universidade. Sabe-se, no entanto, que isso requer o 

estabelecimento de estratégias, oriundas das direções centrais das universidades, para dar mais 

consistência às iniciativas dos NITs nesse sentido. 
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THE LISBON TREATY AND FOREIGN AND SECURITY POLICY (CFSP): THE LIMITS OF 

THE EUROPEAN UNION AS ACTOR UNIT 
Arthur Blois Villela2 

 
Resumo:  

A União Europeia (UE) surgiu no pós Segunda Guerra e até hoje é um modelo de integração 
regional para blocos econômico-políticos no resto do mundo. Após anos de discussão acerca 
de seu aprofundamento institucional, o Tratado de Lisboa, instituído em 2009, marcou uma 
nova fase na integração europeia. O reconhecimento da personalidade jurídica da União, além 
do novo Alto Representante para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança e do 
Serviço de Ação Externa Europeu, trazidos pelo Tratado de Lisboa, alteraram o 
funcionamento da Política Externa e de Segurança Comum (PESC) da UE. Porém, essas 
mudanças não foram suficientes para superar a divisão entre intergovernamentalismo e 
supranacionalismo nos processos decisórios relativos à política externa, mantendo a 
dificuldade de coerência da UE como ator unitário. 
 
Palavras-chave: União Europeia . Tratado de Lisboa . Política Externa . Integração . PESC 
 
 
The Lisbon Treaty and the Common Foreign and Security Policy (CFSP): the limits of 
the European Union as a single actor 
 

Abstract:  
The European Union was founded after World War II, and it is a model of regional integration 
to other political and economic blocs until today.  After many years of debate regarding its 
institutional development, the Lisbon Treaty came into force in 2009, establishing the 
beginning of a new phase in European integration. The recognition of the EU’s legal 
personality and the newly appointed High Representative of the Union for Foreign Affairs and 
Security Policy (HR) and European External Action Service (EEAS), created by the Lisbon 
Treaty, have altered the functioning of the Common Foreign and Security Policy (CFSP) of 
the EU. However, these changes were not enough to overcome the split between 
intergovernmentalism and supranationalism in the EU’s decision process regarding foreign 
policy, making it difficult to maintain the EU's coherence as a single actor. 
 
Keywords: European Union . Lisbon Treaty . Foreign Policy . Integration . CFSP 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Desde seu surgimento, a disciplina de Relações Internacionais (RI) serviu a orientar os 

governantes diante dos fatos que ocorrem na arena internacional, em razão das muitas 
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variáveis em jogo. Algumas das teorias de RI, mais tradicionais, se debruçaram fortemente 

sobre a ação dos Estados; outras analisaram também o funcionamento de atores diversos, 

como, mais notadamente, as Organizações Internacionais. Principalmente a partir do final do 

século XIX, em um esforço genuíno de evitar a guerra e os conflitos armados, que se 

formaram várias dessas Organizações, cuja representante atual mais notável e largamente 

conhecida é a Organização das Nações Unidas (ONU) ((HERZ & HOFFMAN, 2004).   

Porém, logo se percebeu que nem os Estados nem as Organizações Internacionais 

isoladamente eram suficientes para explicar os acontecimentos internacionais. Assim, entre os 

anos 50 e 70 do século passado, principalmente a partir do trabalho de Bela Balassa, 

expandiram-se as Teorias de Integração Econômica que, posteriormente, desenvolveram-se 

em Teorias de Integração Regional (BALASSA, 1961). 

A Comunidade Econômica Europeia (CEE), que posteriormente viria a ser chamada 

de União Europeia (UE), surgiu nesse contexto como uma experiência nova no pós Segunda 

Guerra na Europa, e até hoje é um modelo de integração regional para blocos econômico-

políticos no resto do mundo. A União é um modelo no sentido de ter criado mecanismos 

inovadores ao longo de seu processo de integração regional, como, por exemplo, os 

primórdios dos atuais Banco Central Europeu, Corte de Justiça da UE e Parlamento Europeu, 

além de ser notoriamente o exemplo integracional mais bem sucedido (HERZ & HOFFMAN, 

2004).  

Após longos anos de discussão acerca do aprofundamento institucional da UE, o 

Tratado de Lisboa passou a vigorar em 1º de dezembro de 2009, e marcou o começo de uma 

nova fase nas políticas de integração da União Europeia. O Tratado de Lisboa modificou os 

tratados da CEE (Tratado de Roma, 1957) e o tratado original da UE (Tratado de Maastricht, 

1992), mas sem eliminá-los completamente nem substituí-los, com o objetivo de garantir que 

a União tivesse uma continuidade histórica em seus tratados; porém, também foram criadas 

normativas inéditas para tratar das novas perspectivas políticas e das expectativas e demandas 

dos cidadãos do bloco (UNIÃO EUROPEIA, s.d.). 

Diante de toda a evolução do bloco europeu, sobre a qual não é possível deter-se aqui, 

essas alterações tiveram o objetivo de fomentar e fortalecer a Política Externa e de Segurança 

Comum (PESC) da UE. Sendo assim, no presente trabalho investigou-se a interferência do 

Tratado de Lisboa sobre a Política Externa e de Segurança Comum, essa nova fronteira da 

integração europeia. Compreender e apontar as dificuldades da política externa europeia 

poderia servir de base para o entendimento de processos de integração regional no resto do 
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mundo ou, até mesmo, seguir na linha de estudos da UE como um futuro global player 

unitário.  

Nesse sentido, primeiramente analisaram-se as mudanças legislativo-institucionais 

introduzidas pelo Tratado de Lisboa às normativas referentes à Política Externa e de 

Segurança Comum (PESC) da União Europeia, para, em um segundo momento, avaliar se 

essas mudanças traduziram-se em ações concretas da UE, como ator unitário, fora das 

fronteiras da Europa; a partir desses dois pontos, descobriram-se os limites e possíveis 

perspectivas da União Europeia como ator unitário, através, também, do aporte das teorias de 

Relações Internacionais, indagando-se, por fim, quais as presentes dificuldades do bloco. 

Metodologicamente, a pesquisa foi baseada em análise bibliográfica, tanto física 

quanto digital, além de artigos científicos e sites institucionais, em uma análise qualitativa e 

teórica.  

 

2. HISTÓRICO 

 

Nos seus primórdios, a consolidação institucional da União Europeia teve o objetivo 

mais evidente de fortalecimento econômico e político do continente europeu como um fim em 

si mesmo, no contexto do pós Segunda Guerra. Porém, pretendeu-se também defender a 

Europa da ameaça soviética, sob o olhar atento e o auxílio militar americano. A UE 

representava, no início da Guerra Fria, uma tentativa de unir as forças de Estados que poucos 

anos antes estavam em guerra, e por isso mesmo haviam se enfraquecido, contra um enorme 

poder antagônico vizinho (SOARES, 2011). 

Porém, ainda que pudessem ser menos dominantes do que haviam sido em décadas e 

séculos anteriores, com o apoio dos Estados Unidos os europeus estavam suficientemente 

seguros e continuavam representando parte importante de um sistema internacional 

marcadamente ocidentalizado, o que reduziu sua preocupação em relação a uma política 

externa e de defesa comum, em bloco. Focou-se a UE, então, em fortalecer-se através de 

políticas “internas”, como o mercado comum, a união monetária e a política agrícola europeia 

(SOARES, 2011). 

Contudo, após o fim da Guerra Fria o mundo mudou. A polarização Estados Unidos 

versus União Soviética desfez-se, e Estados que antes eram pouco notados, em razão do 

conflito que dominava a atenção global, passaram a exercer um papel maior na tomada de 

decisões em escala internacional. Esses “novos” Estados, chamados emergentes, são cotados 
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para ter uma relevância cada vez maior no caminhar do século XXI, ao desocidentalizar com 

mais força a ordem mundial vigente. 

Sendo menos ocidental, esse mundo novo, de novos atores e maior representatividade 

interestatal deixa os europeus e a União Europeia em uma posição menos confortável. Fez-se 

necessária uma reorientação do fortalecimento do bloco para fora, e não mais para dentro. 

Apesar do momento de crise, a institucionalização interna já se encontra razoavelmente forte, 

a ponto de não se vislumbrar possíveis retrocessos no horizonte que sejam suficientemente 

grandes para afetar a estrutura geral do bloco (SOARES, 2011). 

 Contudo, como historicamente já ocorreu, a principal disputa referente ao futuro da 

UE é entre os proponentes de um federalismo supranacional e os defensores do 

intergovernamentalismo, sem abdicar dos Estados nacionais, como ocorre, por exemplo, no 

Mercosul (HERZ & HOFFMAN, 2004). 

A UE já vem concluindo, desde a década de 1990, inúmeros acordos com os mais 

variados países, em nome próprio, o que denota uma presença internacional, mesmo que o 

Tratado de Maastricht (1992) não reconhecesse essa possibilidade explicitamente e que a 

subjetividade (actorness) internacional da UE seja questionada (HERZ & HOFFMAN, 2004). 

Porém, a Política Externa e de Segurança Comum ainda precisa ser modificada e fortalecida. 

O contexto não mais propicia nem justifica apoio americano, e os Estados europeus, com suas 

populações em declínio, precisam lidar não apenas com a competição dos emergentes como 

também com desafios atuais, como as migrações e o terrorismo internacional, difíceis de 

serem resolvidos por qualquer país isoladamente. 

 

2.1 A Política Externa e de Segurança Comum 

Depois da queda do Muro de Berlim os Estados europeus decidiram dar mais atenção 

a pontos não econômicos da integração face os novos desafios que poderiam encontrar. O 

Tratado da União Europeia (Tratado de Maastricht, 1992) definia a União da Europa 

Ocidental (1948), organização criada para a defesa do continente durante a Guerra Fria, como 

parte integrante da UE no domínio de defesa. 

Porém, mesmo que a União Europeia tivesse trazido um viés mais político à 

integração, a alta política (high politics) manteve-se ainda um pouco afastada de uma 

integração mais perceptível, pois as decisões relativas a essa seara mantiveram-se 

intergovernamentais em lugar de serem comunitárias e supranacionais. Essa ocorrência 

deveu-se ao fato de a UE ter ambições estratégicas como potência civil, para reduzir tensões e 
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obter paz duradoura no continente, entre os Estados membros e os potenciais novos membros 

no Leste europeu, em lugar de fortalecer-se com uso de hard power (ROGERS, 2009). 

Pouco depois da queda do muro ocorreu a guerra civil iugoslava (Guerra da Bósnia, 

1992-1995), conflito em um continente que pretendia alcançar a paz e que, em vez disso, viu 

diante de si crimes de limpeza étnica e genocídio. Os europeus não conseguiram participar 

ativamente da solução por falta de vontade política e coesão interna, e mais uma vez 

precisaram de auxílio americano. O conceito de potência civil mostrou-se insuficiente 

(ROGERS, 2009). 

As ameaças modificaram-se e tornaram-se globais: em lugar dos soviéticos os 

europeus passaram a preocupar-se com migrações ilegais em massa, fundamentalismo 

islâmico, crime organizado e terrorismo. Nesse contexto, o Tratado de Amsterdã (1997), 

alterador do Tratado de Maastricht, trouxe duas grandes inovações. Instituiu-se o Alto 

Representante da União para a Política Externa e de Segurança Comum e as “Missões de 

Petersberg”, que regulamentaram a atuação da União Europeia em missões humanitárias, de 

evacuação, de manutenção da paz e de gestão de crises (MOURA, 1998). 

O próximo passo na consolidação da política externa da UE foi a chamada 

Constituição Europeia (2004), que pretendeu deixar mais explícito a integração continental, 

entre todos os Estados. Surgiu um novo conceito estratégico, de que a UE deveria firmar-se 

não apenas como poder civil, mas como potência global (ROGERS, 2009).  

Tendo em vista que a Constituição foi rejeitada na França e nos Países Baixos, restou a 

opção de trazer quantas inovações fossem possíveis aos tratados constitutivos da União, o que 

resultou na assinatura do Tratado de Lisboa, em 2009. Porém, uma política externa unitária é 

um assunto mais sensível à soberania dos Estados do que os domínios do comércio intra-

bloco ou a liberdade de movimento, e é compreensível que novos avanços venham mais 

lentamente do que as etapas de integração já superadas. 

 

3. O TRATADO DE LISBOA 

 

           O Tratado de Lisboa não era tão ambicioso quanto era a Constituição Europeia, mas 

pretendeu igualmente trazer mais coerência à UE. Dentre os problemas anteriores ao tratado, 

pode-se citar a falta de personalidade jurídica do bloco, comportamentos discrepantes no nível 

nacional e divergências em nível europeu sobre a PESC. O Tratado de Lisboa instituiu o 

cargo de Alto Representante para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança e Vice 
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Presidente da Comissão, o Serviço Europeu de Ação Externa e uma personalidade jurídica 

única para a União, e, com isso, pretendeu resolver, no todo ou em parte, esses problemas.      

Ademais, o princípio da coerência do Tratado da União Europeia (Maastricht, 1992) continua 

em vigor e é base para a UE e a PESC pós-Lisboa, tanto horizontal (coordenação interna de 

políticas europeias) quanto verticalmente (UE e Estados nacionais), no sentido de fortalecer 

uma identidade europeia internacional. (KOEHLER, 2010). 

           A União deve garantir a consistência de suas atividades externas, no contexto de suas 

relações exteriores e de suas políticas econômicas, de segurança e de desenvolvimento, 

observando, assim, a coerência horizontal. O Conselho (executivo intergovernamental) e a 

Comissão (executivo supranacional) europeus são responsáveis pelo cumprimento deste 

princípio. Por outro lado, os Estados membros devem apoiar as políticas externa e de 

segurança da UE, solidária e mutuamente, sem posicionar-se contrariamente aos interesses da 

União ou de modo a prejudicar sua efetividade no plano internacional, observando, assim, a 

coerência vertical. O Conselho é responsável pelo cumprimento do princípio supracitado 

(DUKE, 1999).  

            O Tratado de Lisboa (2009) manteve os princípios da coerência horizontal e vertical, 

com uma linguagem ligeiramente modificada. Segundo o artigo 21 parágrafo 3 de Lisboa 

(coerência horizontal), “A União vela pela coerência entre os diferentes domínios da sua 

acção externa e entre estes e as suas outras políticas. [...]” (UNIÃO EUROPEIA, 2010). 

O artigo 24 parágrafo 3 declara, sobre a coerência vertical: 

 
Os Estados-Membros apoiarão activamente e sem reservas a política externa e de 
segurança da União, num espírito de lealdade e de solidariedade mútua, e respeitam a 
acção da União neste domínio. 
Os Estados-Membros actuarão de forma concertada a fim de reforçar e desenvolver a 
solidariedade política mútua. Os Estados-Membros abster-se-ão de empreender acções 
contrárias aos interesses da União ou susceptíveis de prejudicar a sua eficácia como 
força coerente nas relações internacionais. (UNIÃO EUROPEIA, 2010, p. 30). 

 

 Porém, atualmente, também o Alto Comissário é responsável pela coerência 

horizontal, junto à Comissão e ao Conselho, e pela coerência vertical, junto ao Conselho. A 

questão tormentosa é que nem o Artigo 21 nem o Artigo 24 do Tratado de Lisboa são 

executáveis juridicamente, pois não estão sob a jurisdição da Corte Europeia de Justiça, 

diferentemente dos artigos 3 e 11 do Tratado de Nice (KOEHLER, 2010). 

Além disso, a obrigação de dar suporte e lealdade à União, por parte dos Estados, é 

relativizada pelas declarações 13 e 14 do Tratado de Lisboa, concernentes à PESC. A 

declaração 13 dispõe: 
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A Conferência salienta que as disposições do Tratado da União Europeia referentes à 
política externa e de segurança comum [...] não afectam as responsabilidades dos 
Estados-Membros [...] para a formulação e condução das respectivas políticas de 
negócios estrangeiros, nem as suas representações em países terceiros ou em 
organizações internacionais. [...] (UNIÃO EUROPEIA, 2010, p. 334). 

 
A declaração 14 reitera: 

 
[...] as disposições referentes à política externa e de segurança comum [...] não 
afectarão a base jurídica, responsabilidades e competências actuais de cada Estado-
Membro no que diz respeito à formulação e condução da sua política externa, aos seus 
serviços diplomáticos nacionais, às suas relações com os países terceiros e à sua 
participação em organizações internacionais, nomeadamente na qualidade de membro 
do Conselho de Segurança das Nações Unidas. [...] (UNIÃO EUROPEIA, 2010, p. 
334). 

 
Questiona-se como seria possível mais convergência e solidariedade se a PESC não 

atinge explicitamente a formulação das políticas externas e de segurança dos Estados 

membros considerados individualmente. 

O Artigo 34 de Lisboa, por outro lado, define que, se a União tiver opinião formada 

sobre uma pauta das Nações Unidas, os Estados Membros no Conselho de Segurança devem 

requisitar a presença do Alto Representante para discutir a questão, o que, aparentemente, 

encontra-se em choque com a declaração 14 (UNIÃO EUROPEIA, 2010). 

 

   3.1 Estrutura e sistema legal 

Diferentemente do projeto que estabeleceria uma constituição para a UE (2004), em 

um documento único, o Tratado de Lisboa (2009) manteve a dicotomia presente no Tratado 

de Maastricht (1992) em relação aos documentos legais basilares da União. O que antes eram 

o Tratado da União Europeia [Maastricht] e o Tratado da Comunidade Europeia, agora são o 

Tratado da União Europeia [Lisboa] e o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 

A PESC continua na esfera intergovernamental da UE (o novo Tratado da União, submetido à 

unanimidade); não foi integrada, como a Cooperação Judiciária e da Polícia para Questões 

Criminais, ao Tratado de Funcionamento, que, por sua vez, define pontos supranacionais e 

opera por maioria qualificada (KOEHLER, 2010). 

 

3.2 Personalidade jurídica 

Anteriormente ao Tratado de Lisboa discutiu-se acerca da existência, ou não, de 

personalidade jurídica da União Europeia, uma vez que, mesmo não havendo menção 

expressa, havia defensores e opositores de uma personalidade jurídica implícita. Lisboa trouxe 
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essa menção expressa à personalidade jurídica, em seu artigo 47 (UNIÃO EUROPEIA, 2010), 

o que, indiscutivelmente, tornou a UE um ator na arena internacional. Ser ator significou que 

a União passou a ter autoridade sobre representações e ações diplomáticas que viesse a 

constituir no exterior, substituindo a ação da Comissão pelo Alto Representante para os 

Negócios Estrangeiros, auxiliado pelo Serviço Europeu de Ação Externa, o que solidificou a 

imagem da UE como figura independente no exterior (UNIÃO EUROPEIA, 2007). 

Por ter personalidade jurídica assegurada, a União passou a se auto-representar em 

suas relações internacionais e na assinatura de tratados, independentemente do assunto em 

pauta ser, internamente, de competência conjunta dos Estados Membros ou apenas da própria 

UE. Antes desse marco legal, a UE não existia fora do continente europeu e os Estados 

Membros acabavam por participar de ações conjuntas em nome da União, o que causava 

descentralização e, muitas vezes, menos coerência (CONSELHO DA UE, 2009). 

 

3.3 Outras inovações 

O artigo 216 parágrafo 1 do Tratado sobre o Funcionamento da UE, documento irmão 

de Lisboa, explicita a capacidade da União para concluir tratados internacionais quando for 

competente para isso, obrigando todas as instituições da União e os Estados Membros a seguir 

o que for acordado (UNIÃO EUROPEIA, 2010). Porém, a PESC continua operando por 

unanimidade, e isso inclui a assinatura de tratados, ainda que a UE tenha prerrogativas para 

concluir tratados, de maneira geral, independentemente dos Estados.  

O Alto Representante para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança e 

Vice-Presidente da Comissão é escolhido pelo Conselho Europeu, responsável por conduzir a 

PESC, presidir o Conselho [de Ministros] dos Negócios Estrangeiros [Relações Exteriores], 

que por sua vez é parte integrante do Conselho [de Ministros] da União Europeia e, como o 

nome sugere, também vice-presidir a Comissão Europeia. Ou seja, o Alto Representante 

combina a participação no executivo supranacional da União (Comissão) ao mesmo tempo em 

que é apontado pelo executivo intergovernamental (Conselho), participando de suas reuniões, 

além de integrar o legislativo (Conselho dos Negócios Estrangeiros [Relações Exteriores]). 

Este cargo foi instituído pelo Tratado de Lisboa, unificando em um único cargo os antigos 

Alto Representante para a Política Externa e de Segurança Comum, Comissário Europeu 

para as Relações Exteriores e o Presidente do Conselho de Assuntos Gerais e Relações 

Exteriores (UNIÃO EUROPEIA, 2007). 

O Conselho Europeu, com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, passou a ser 

formalmente uma instituição da UE, embora já houvesse reuniões anteriormente, gerando 
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declarações que serviam como referência às decisões da Comissão; ademais, foi criado o 

cargo de Presidente do Conselho, a ser escolhido pelo próprio Conselho para um mandato de 

dois anos e meio, renovável uma única vez, em lugar das presidências rotativas, como fazia-se 

anteriormente (UNIÃO EUROPEIA, 2007). O Presidente do Conselho é especialmente 

importante por ter a responsabilidade de gerir as diferenças e unificar os posicionamentos dos 

Estados Membros da União, na medida do possível, haja vista que o Conselho funciona de 

forma intergovernamental. 

Porém, esse mesmo Presidente do Conselho envolve-se com aspectos 

intergovernamentais ou comunitários da política externa, potencialmente gerando conflito 

com o Alto Representante. Nos escalões mais altos, onde a autoridade da União em conjunto 

for aplicável, a representação externa é exercida pelo Presidente do Conselho e pelo 

Presidente da Comissão. Ou seja, embora em nível ministerial e legislativo o Alto 

Representante tenha unificado responsabilidades em um único cargo, em relação ao executivo 

europeu, relacionado aos chefes de Estado e de Governo dos Estados Membros, há ainda 

divisão e potencial para conflitos, dependendo a política externa de acordos entre várias 

instituições e autoridades (KOEHLER, 2010). 

Por sua vez, o artigo 27 parágrafo 3 de Lisboa estipula que o Alto Representante deve 

ser auxiliado pelo Serviço Europeu de Ação Externa, para garantir a coerência das relações 

exteriores europeias, ao mesmo tempo em que auxiliam o Presidente do Conselho e o 

Presidente e os membros da Comissão. O Serviço Europeu deve ser composto de mesas 

temáticas, sob a autoridade do Alto Representante, com exceção das questões de autoridade 

exclusiva da Comissão em matérias relativas ao Comércio e às Políticas de Desenvolvimento 

e Alargamento do bloco (CONSELHO DA UE, 2009). 

Ainda que haja separação no poder de decisão a depender do assunto tratado, e da 

dualidade entre as dimensões intergovernamentais e supranacionais, é inegável que um 

serviço diplomático unificado fortalece a coerência geral da União. Porém, de fato, qualquer 

decisão final ainda caberá aos Estados Membros, a implementação técnica cabendo à 

Comissão. 

 

4. UMA POLÍTICA EXTERNA AMBÍGUA 

 

Dependendo do ponto de vista, a UE pode ser considerada mais ou menos ativa, no 

cenário internacional, visto que alguns assuntos passam com tranquilidade pelo crivo dos 
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Estados membros e outros geram conflitos evidentes. O modelo intergovernamental para 

defesa e segurança externa da União, apesar de compreensível por um viés realista, é 

autodestrutivo se os Estados membros pretendem fortalecer sua força coletiva e influência 

internacional, de modo a poder rivalizar com EUA e China, por exemplo. Sozinho nenhum 

Estado membro é comparável a estes dois gigantes (RISSE, s.d.). 

Aproximadamente dois terços dos cidadãos europeus apoiam uma política externa de 

segurança e defesa unificada, incluindo porcentagens relevantes em países importantes como 

Alemanha, França, Itália, Espanha e Reino Unido (COMISSÃO EUROPEIA, 2007). 

Empiricamente mostrou-se que, de modo geral, dentre os países membros, as Federações são 

mais propensas a coletivizar suas políticas externas do que os Estados unitários (KOENIG-

ARCHIBUGI, 2004), possivelmente porque as Federações já são imbuídas da ideia de que a 

governança pode ser dividida em vários níveis sem comprometer a democracia e a soberania 

geral. 

As mesmas vozes que defendem voto por maioria qualificada em questões de defesa e 

segurança são as que advogam uma identidade para a política externa europeia como poder 

civil, com maior ênfase em segurança cooperativa, multilateralismo e rule of law. Porém, não 

é certo que essa identidade reflita de fato as melhores opções e concepções europeias, pois a 

política externa da UE por vezes prioriza interesses geoestratégicos e de segurança em lugar 

de direitos humanos e democracia no exterior, e, ademais, o multilateralismo e a cooperação 

podem ser apenas a única resposta possível diante da uma coesão fraca, incapaz de forçar seus 

interesses mais prementes por meio de recursos econômicos e militares (RISSE, s.d.). 

A não aplicação do voto por maioria qualificada em questões de defesa e segurança 

torna a UE refém da divisão de opiniões, que está fadada a ocorrer perpetuamente, o que lhe 

obriga, de certa forma, a agir como poder civil. Porém, somados, os gastos em defesa dos 

Estados membros chegam a 200 bilhões de euros, atrás apenas dos EUA, cujos gastos nesta 

seara são os maiores do mundo. Além disso, a UE, unida, seria a maior economia do mundo e 

conteria pelo menos duas potências nucleares, o que sugere que o poder civil da UE é mais 

uma questão burocrática e de “escolha” do que de obrigação e necessidade (RISSE, s.d.). 

Por outro lado, a distância entre as palavras da UE como poder civil e sua necessidade 

de agir com força podem derivar do fato desse poder civil e legal ser uma tentativa de 

demonstrar uma imagem europeia interna, iluminista, mais do que aplicar verdadeiramente 

apenas esses princípios na política externa. Na falta de um supranacionalismo evidente, expor 

seus valores centrais internacionalmente pode ser uma tentativa de criar uma identidade, em 

lugar de ser uma prescrição para a política externa. Assim, um descompasso entre palavras e 
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ações é de se esperar. Uma identidade internacional que não leve em consideração que 

Estados e entidades supranacionais precisam se preocupar com potenciais ameaças à 

segurança e à ordem econômica, num mundo globalizado, está fadada ao fracasso no mundo 

real (RISSE, s.d.). 

Neste sentido, RISSE (s.d., pag. 43) ensina: 

 
As consequências dessa análise para o papel da Europa no mundo são bem simples. 
São necessárias [três coisas] para um great power moldar a política mundial: poder, 
intenção e prática. Em relação ao poder, a UE certamente tem os recursos 
necessários para ter um papel relevante na ordem global. Seu PIB combinado e seus 
gastos militares – sem falar em seus recursos de soft power – certamente a 
qualificam para ser um great power, e a sugestão de que a Europa está em declínio é 
bastante exagerada. Em relação à intenção, a UE certamente tem uma visão 
transformativa da política mundial, estando de acordo com sua identidade de poder 
civil na política externa. Ainda que esta visão não reconheça que a política externa é 
um ato de conciliação entre interesses de segurança, economia e direitos humanos, 
não há razão para crer que a UE não seja capaz de desenvolver uma grande 
estratégia própria. […] Porém quando se trata de colocar essa visão em prática, a UE 
é refreada pela sua identidade instável, resultando em uma incapacidade de falar 
com uma só voz nas grandes questões de política externa (tradução nossa). 

 
5.1 Dificuldades da Política Externa e de Segurança Comum da UE 

Os países europeus submeteram-se ao plano Marshall, o programa de recuperação da 

Europa, sob a condição de que os EUA pudessem ter bases militares no velho continente. Isso 

fortaleceu a OTAN diante da ameaça soviética, e deu espaço e condições financeiras para que 

a Europa construísse seu Estado de Bem-Estar Social, além de um forte incentivo americano à 

integração europeia, mas também fez com que os europeus deixassem de ter contato e prática 

com questões de defesa e segurança, dependendo excessivamente da Pax Americana 

(TECHAU, 2010). 

Com o fim da Guerra Fria e os atentados do 11 de Setembro, o medo da ameaça 

soviética e também o poder americano reduziram-se, o que deixou evidente as fraquezas da 

Europa. Ademais, os americanos têm hoje outros interesses além de simplesmente focarem-se 

no Ocidente, e os custos de defender um continente inteiro, diante de ameaças globais, 

tornam-se cada vez maiores. Depois de décadas de paz interna e nenhum envolvimento sério 

com militarismo, um súbito rearmamento europeu e uma necessária redução dos gastos 

sociais para redirecionamento de outros gastos crescentes geraria custos políticos enormes 

para a Europa. Porém, é um movimento necessário, se a UE pretende ser um ator relevante na 

sua vizinhança, independentemente da necessidade real de usar a força em um Oriente Médio 



ARTHUR BLOIS VILLELA 
145 

 

PIDCC, Aracaju, Ano V, Volume 10 nº 01, p.134 a 148 Fev/2016 | www.pidcc.com.br 

constantemente em conflito, um Maghreb desestabilizado e uma Rússia exercendo forte 

pressão no leste europeu (TECHAU, 2010). 

Além disso, ainda que o Tratado de Lisboa tenha trazido mudanças ao funcionamento 

da UE, a falta de um mecanismo formal unificador da política externa, que continua 

dependente da unanimidade de posições dos Estados Membros, atravanca e dificulta uma 

maior integração do continente que, fora da seara da entrada de novos membros, não parece 

passível de avanço no curto prazo (TECHAU, 2010). 

Os mecanismos legais e políticos para uma política externa comum existem, porém 

falta à Europa um objetivo estratégico comum, ou seja, acordos sobre o caminho que o bloco, 

em conjunto, deve seguir. Existem posições totalmente contrárias dentro da UE sobre a 

posição a ser tomada em relação à Rússia, à Turquia e aos conflitos no Oriente Médio, por 

exemplo. De maneira geral, por várias razões, existem países marcadamente mais entusiastas 

de uma abertura da UE na vizinhança, e de uma participação maior em bloco, e países 

receosos de mais abertura e tendentes a defender suas soberanias, o que, obviamente, dificulta 

a formação de objetivos estratégicos comuns. A ideia de que a globalização afeta também o 

continente europeu e que um país isoladamente, por mais forte que seja, dificilmente 

conseguirá afetar o globo como pretende, ainda não é bem aceita, em razão da dificuldade dos 

europeus em conceber sua “decadência”, a partir do fim da Segunda Guerra e dos movimentos 

de descolonização. Além disso, mesmo apenas os países maiores por vezes não concordam: a 

Alemanha, mesmo sendo motor econômico e exportadora de tecnologia militar, reluta em 

liderar, a França usa a UE mais como catapulta de seus interesses nacionais e o Reino Unido 

torna-se cada dia mais eurocético (TECHAU, 2010). 

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme se viu, a União Europeia vem evoluindo paulatinamente, buscando 

fortalecer-se e, ao mesmo tempo, garantir que o processo de integração seja cada vez mais 

legítimo. É inegável que o arcabouço jurídico-institucional da União de hoje é muito diferente 

do que era em seus primórdios.  

Porém, apesar dessa evolução, a UE nunca foi unanimidade na Europa, o que 

prejudicou sua identidade, e, em parte, seu progresso. O bloco não sabe se deve portar-se 

apenas como potência civil e deixar que seus Estados Membros sejam responsáveis pela 

diplomacia mais dura, ou se deve ele mesmo tomar a frente e definir uma política externa de 

potência, mais forte do que as de seus membros constituintes isoladamente. Além disso, falta 
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uma estratégia formal à UE, que não seja apenas resultado de respostas aos fatos mais atuais, 

mas sim algo estudado e levado a cabo com antecedência, tendo em vista as melhores 

oportunidades para o bloco.  

As alterações trazidas pelo Tratado de Lisboa à Política Externa e de Segurança 

Comum, embora relevantes, ainda dão margem à ambiguidade e dificuldade de interpretação 

e de ação, não parecendo aplacar as dificuldades já existentes; onde há ambiguidade não há 

coesão, e sem coesão a UE não pode pretender ser potência. Pode-se dizer, então, que o 

impacto de Lisboa na PESC foi baixo, tendo em vista que, independentemente de novidades 

institucionais e de boas intenções, o contexto de integração da União é marcado por 

dificuldades políticas profundas, que reduzem a efetividade prática de mudanças meramente 

jurídicas. As diversas idas e vindas, reflexo do choque constante entre 

intergovernamentalismo e supranacionalismo, permeiam a UE como um todo, o que sugere 

que também na seara da PESC continuará a haver entraves e limitações. 

Uma solução possível seria aumentar a confiança dos Estados Membros no Presidente 

do Conselho e no Alto Representante, trazendo políticos de peso para assumir essas posições; 

já se cogitou a candidatura do ex-Primeiro Ministro britânico Tony Blair3, o que acabou não 

se confirmando. Caso esses cargos fossem respeitados, o custo político de se posicionar contra 

uma decisão europeia, mesmo que normativamente ainda imperasse o 

intergovernamentalismo, seria cada vez maior. Nesse sentido, a União poderia avançar sem 

necessidade de mais e maiores modificações jurídicas, bastando vontade política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 PUBLICO. Candidatura de Tony Blair à presidência europeia perde mais algum terreno, 2009. Disponível 
em: http://www.publico.pt/mundo/jornal/candidatura-de-tony-blair-a-presidencia--europeia-perde-mais-algum-
terreno-18117741#/0. Acesso em: 28 de  Novembro de  2015 às 18h00. 
 

http://www.publico.pt/mundo/jornal/candidatura-de-tony-blair-a-presidencia--europeia-perde-mais-algum-terreno-18117741#/0
http://www.publico.pt/mundo/jornal/candidatura-de-tony-blair-a-presidencia--europeia-perde-mais-algum-terreno-18117741#/0
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DOCES TENTAÇÕES: UMA HISTÓRIA DA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA 
COMO DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NA CULTURA 

ALIMENTAR LUSOBRASILEIRA.∗ 

Sweet temptations: A history of geographical indication as intellectual ownership 
in food culture lusobrasileira. 

Janaina Cardoso de Mello∗∗ 

Resumo: Esse artigo adota como proposta o estudo da cultura alimentar a partir do vinho do 
Porto e dos doces de São Cristóvão na elaboração de uma História da Indicação Geográfica 
como Direito de Propriedade Intelectual. Parte-se do princípio de que uma IG não vincula-se a 
um bem público, pois não é de uso comum, mas sim defende o uso, dentro dos dispositivos 
legais, por aqueles requerentes localizados em uma região definida. 
 
Palavras-chave: Vinho do Porto. Doces de São Cristóvão/SE. Indicação Geográfica 

Abstract: This article adopts as the study of food culture from the port wine and candy from 
Saint Kitts on elaboration of a story of a geographical indication as a right of property. It is 
assumed that an IG does not link to a public good, since it is not in common use, but defends the 
use, within the legal provisions, for those applicants located in a region defined. 

Keywords: port wine. São Cristóvão/SE candies. Geographical Indication. 

 

Introdução 

À mesa (onde os pudins, as travessas de doces de ovos, os antigos vinhos de 
Madeira e Porto), ... 

(Eça de Queirós, A Cidade e as Serras,1901 ) 
 

 No trânsito de influências, permutas e feições identitárias, esse artigo adota 

como proposta o estudo da cultura alimentar a partir do vinho do Porto e dos doces de 

São Cristóvão na elaboração de uma História da Indicação Geográfica como tipo de 

Direito de Propriedade Intelectual. Salienta a historiadora Isabel Braga (2010, p.27): 
Estudar as práticas alimentares num determinado espaço e num certo 
momento implica ter consciência da produção e da distribuição dos produtos 
alimentícios, da sazonalidade de certos bens, das maneiras de conservar os 
diferentes gêneros, do estado de desenvolvimento das técnicas culinárias e, 
naturalmente, do poder de compra dos diferentes consumidores. 

                                                           
∗ A parte referente ao Vinho do Porto, em Portugal, deve sua inspiração e agradecimentos à supervisão da 
Profa. Dra. Conceição Meireles Pereira (FLUP/CEPESE), por ocasião das pesquisas para meu doutorado 
sanduíche em 2008. Já a parte dedicada aos doces sancristovenses integram parte de uma pesquisa 
financiada pela UNESCO/IPHAN/CLC entre 2015 e 2016. 
∗∗ Pós-Doutoranda em Estudos Culturais (PACC-UFRJ), Doutora em História Social (UFRJ), Professora 
Adjunta do Departamento de Museologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS), do Mestrado 
Profissional em História (ProfHistória-UFS) e do Mestrado Acadêmico em História da Universidade 
Federal de Alagoas (PPGH-UFAL). E-mail: janainamello@uol.com.br.  

mailto:janainamello@uol.com.br


JANAINA CARDOSO DE MELLO  
150 

 

PIDCC, Aracaju, Ano V, Volume 10 nº 01, p.149 a 166 Fev/2016 | www.pidcc.com.br 

 
 A escolha por esses dois “produtos” – o vinho e o doce – se dá em razão de ter 

sido o vinho do Porto o primeiro a receber a intervenção para proteção e atribuição de 

uma Indicação Geográfica (IG) do Estado português, na figura do Primeiro Ministro do 

Reino, o Marquês de Pombal, em 1756.  

Por outro lado, apesar da doçaria sancristovense não possuir ainda uma IG, o 

interesse pela obtenção desse indicativo de qualidade de origem territorial como forma 

de preservação da cultura, tradição, reputação, história, constância e sustentabilidade 

tem despertado o interesse das doceiras que produzem queijadas e doces de frutas em 

compota.  

Tendo em vista que o savoir-faire dos doces mescla-se da herança portuguesa 

colonizadora às próprias adequações criativas da terra brasílis, pesquisar o 

funcionamento do Direito de Propriedade Intelectual ( procedimentos e características) 

presente nas IGs propicia um passeio pelas doces tentações da bebida e da comida, entre 

os caminhos e descaminhos do Porto à Sergipe.  

Embora a maioria dos apreciadores da bebida desconheça sua história, o vinho 

do Porto foi forjado numa trajetória de sacrifícios, superação e criatividade na 

convivência entre homem e natureza, assim: 
[...] o vinho do Porto é o resultado de condições geo-climáticas excepcionais, 
propícias à cultura da vinha na região de origem, situada no vale do Douro, 
entre Barqueiros e a fronteira — o clima de feição mediterrânica, a exposição 
das encostas íngremes, os solos cascalhentos de xisto. Mas é ainda mais o 
resultado do trabalho humano que aproveitou esses factores naturais, criando 
e aperfeiçoando, ao longo de séculos, técnicas específicas de cultivo da vinha 
e de vinificação, sujeitando-se a condições de vida penosas e repulsivas. As 
condições naturais do território determinaram sempre fraquíssimos índices de 
produtividade, colheitas muito irregulares em quantidade e qualidade, ao 
mesmo tempo que um excessivo trabalho do homem para criar a vinha num 
ambiente inóspito, quer pelo rigor do clima e pelo carácter doentio do lugar, 
quer pela natureza acidentada e pedregosa dos solos (PEREIRA, 2005, 
p.186). 

 

Se com o passar do tempo houve o aumento na compra e no prazer do consumo 

do vinho, também os intelectuais do Douro reunidos aos memorialistas da Academia 

Real das Ciências de Lisboa, no bojo do iluminismo do final do setecentos, foram 

responsáveis pela emergência e fortalecimento de uma cultura enológica inovadora que 

ao invés de propor a ruptura com as tradições dos vinicultores, as racionalizaram e as 

tomaram como modelo (PEREIRA, 2005, p.188). 
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Por isso, a importância da atribuição do registro da IG centra-se no destaque que 

é dado às particularidades dos produtos de distintas regiões, valorizando suas 

características próprias, sua originalidade, história, notoriedade e territorialidade. 

No Rio Grande do Sul, os doces de Pelotas receberam, em 2011, o número de 

registro da IG 200901 na modalidade Indicação de Procedência (IP)1. Herdeiros da 

tradicional doçaria portuguesa, há 200 anos, 15 doces finos 2 foram certificados por 

manterem o “modo de fazer” local (Papo de Anjo, Pastel de Santa Clara, Quindim, 

Ninhos de ovos, etc). Mas também imiscui-se nessa cultura a tradição alemã dos 

imigrantes rurais que se dedicaram aos doces de frutas (pêssegos e figos em calda).  

A busca pela certificação iniciou-se em 2006, com o desenvolvimento do 

“Projeto Podo de Doces de Pelotas” pelo SEBRAE/RS e a formalização, em 2008, da 

Associação Doce Pelotas composta por um grupo de empresários do ramo. Os doces, 

que voltaram às receitas originais, seguem um regulamento técnico de produção e 

possuem um selo de autenticidade.  

Em Sergipe D’el Rey a Santa Casa da Misericórdia foi fundada no início do 

século XVII, entrando em progressiva decadência no século XIX e sendo ocupada pelo 

Lar Imaculada Conceição a partir de 1911. Desde então os bricelets, biscoitos finos com 

massa bem leve e sabor de laranja, passaram a integrar o cotidiano de comercialização 

do espaço na fronteira entre a provisão material e sua consolidação como um elemento 

representativo da doçaria local.  

Também adoçando o paladar de residentes e turistas em torno da praça São 

Francisco, estão as queijadas, iguaria tipicamente portuguesa adotada pela subjetividade 

identitária sancristovense. Legada de mãe para filha, a receita é outro segredo local, 

instigando a curiosidade e a oralidade em “resenhas” sobre o doce. Cozido em forno de 

barro e feito artesanalmente pelas doceiras locais, o quitute ressignifica a alma 

sergipana e reconta sua trajetória à cada degustação, além de contribuir na 

sustentabilidade dos envolvidos na produção e comércio. 

Por isso, a discussão sobre a IG insere-se no quadro mais amplo do direito de 

propriedade intelectual ( tipo) com base na noção de “custo de oportunidade”, inspirado 
                                                           
1 A área delimitada compreendeu os municípios de Arroio do Padre, Capão do Leão, Morro Redondo, 
Pelotas, São Lourenço do Sul, Turuçu- Região Sul do Rio Grande do Sul.  
2 São eles: bem-casado, quindim, ninho, camafeu, olho de sogra, pastel de Santa Clara, papo de anjo, fatia 
de Braga, trouxas de amêndoas, queijadinha, broinha de coco, beijinho de coco, amanteigado, panelinha 
de coco e os doces cristalizados. 
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em Coase, onde a economia é pensada a partir das externalidades tendo em vista a 

receita oriunda de vários fatores e possibilidades de receitas advindos de arranjos 

alternativos (MELLO; ESTEVES, 2015, p.55). 

A produção é vista a partir dos direitos de um determinado grupo de origem, 

inibindo ações predatórias de outros que pretendem se apropriar de um produto através 

da cópia, delimitando a geografia dos direitos de uso dos produtores no processo de 

oferta e consumo do bem disponibilizado no mercado. Partindo-se do princípio de que 

uma IG não vincula-se a um bem público, pois não é de uso comum, mas sim defende o 

uso, dentro dos dispositivos legais, por aqueles requerentes localizados em uma região 

definida. 

Sugere-se, portanto, a instrumentalização das doceiras sancristovenses na 

solicitação da IG junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), visando 

um maior empoderamento econômico dos sujeitos desse patrimônio imaterial,  

majoritáriamente composto por mulheres.  

 

Degustações frutadas no coração Douro: vinhos, IGs e Tratados. 

 No Norte de Portugal, Pombal há de ser lembrado para sempre como um 

estadista do despotismo esclarecido cujas ações incidiram na “renegociação da 

importação inglesa dos vinhos nacionais, sobretudo o do Porto” (p.34). 

 Sob os auspícios de Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782), o Conde de 

Oeiras (1759) e Marquês de Pombal (1769) que foi criada a Companhia Geral da 

Agricultura das Vinhas do Alto Douro em 1756. Desta empresa relatou Francisco 

Rebelo Pereira da Fonseca: 
[...] a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, que apesar 
dos seus muitos defeitos, foi a redenção daquele território e um freio à 
ilimitada cobiça dos comerciantes ingleses, que até chegou a arruinar a 
pureza, o crédito, e a grande reputação que tinham tido no Norte os vinhos do 
Alto Douro, misturando-lhes vinhos verdes, fracos, sem cor e de menos 
bondade do Vale de Besteiros, S. Miguel de Outeiro, Anadia e outros sítios, 
querendo suprir essa falta de bondade natural com bagas de sabugueiro, 
pimenta, açúcar e outras misturas e confeições que, em lugar de os melhorar, 
os fazia chegar ao Norte sem gosto, sem força, sem cor e sem bondade 
alguma; de sorte que, tendo ali tido preferência a todos os mais vinhos pela 
sua força, cor, delicadeza e sabor, chegava a preferir-se-lhe não só qualquer 
vinho, mas até qualquer outra bebida (apud SOUZA; PEREIRA, 2008, p.55). 
 

 Nessas memórias fica patente o papel da Companhia Geral da Agricultura das 

Vinhas do Alto Douro enquanto reguladora da atividade econômica relacionada ao 

vinhos do Norte de Portugal, protegendo sua originalidade e excelência na produção 
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através da nacionalização do comércio. Mais tarde essa mesma companhia seria 

conhecida por “Real Companhia Velha”, tendo sido imprescindível a sua atuação na 

ampliação das rendas da Coroa portuguesa.  

 Vivia-se um contexto de grandes dificuldades financeiras que teve como 

agravantes a seca de 1753 na agricultura e a devastação do terremoto de 1775. Havia 

medo, penúria alimentar e insatisfação dos nacionais com os estrangeiros.  

 Eram os ingleses, nomeadamente os Fishers, os “donos dos negócios dos vinhos 

do Alto Douro”, pois sob seu controle estavam a exportação para a Inglaterra, e a venda 

de aproximadamente 9.000 pipas de vinhos consumidos no Porto, além do comércio dos 

vinhos enviados ao Brasil. Aos lavradores dos vinhedos restava uma sobrevida com 

vendas à baixos custos ou custos de produção (SOUZA; PEREIRA, 2008, p.58). 

 Na mesma medida em que se elevava o preço do vinho do Porto, aumentava-se a 

produção e sua adulteração causando o seu reverso: “uma baixa de tal modo que o preço 

da pipa, de 48.000 réis em 1731, descera para 10.000 réis em 1750, e mesmo 6.400 réis 

em 1754-1755” (SOUZA; PEREIRA, 2008, p.58). 

 Vinhos de outras regiões de Portugal eram depois vendidos como “vinho do 

Porto”, descaracterizando sua identidade territorial, de qualidade, tradição e valor 

simbólico. O decrécimo no preço e nas exportações refletiam a crise do setor, servindo 

de fundamento para a criação da Companhia que salvaguardava também os interesses da 

burguesia nacional e limitava a ação dos ingleses nos negócios dos vinhos do Douro 

(SOUZA; PEREIRA, 2008, p.59). 

 Norteava as preocupações dos proprietários do Alto Douro a queda na reputação 

do produto desejosos da manutenção da qualidade e pureza dos vinhos, bem como 

evitando a oscilação profunda nos valores e recorrentes prejuízos, incentivando assim a 

produção e o consumo oriundo daquela região.  

 O marco da criação da Companhia se deu através do envio de “uma 

representação enviada aos reis pelos principais lavradores do Alto Douro e ‘homens 

bons’ da cidade do Porto” (SOUZA; PEREIRA, 2008, p.62). 

 Desse modo, a legislação de 03 de janeiro de 1774 conferia à Companhia 

prerrogativas para:  
1. Garantir a autenticidade dos vinhos do Alto Douro; 
2. Manter os preços em níveis razoáveis para os produtores; 
3. Extinguir o monopólio dos ingleses do Porto na compra e não no comércio 

do Vinho do Porto, de vinhos finos ou de feitoria, uma vez que se pretendia 
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que este tráfico continuasse nas mãos dos ingleses. (SOUZA; PEREIRA, 
2008, p.62). 
 
 

 Salienta-se ainda que o comércio de vinhos com o Brasil estimulou a 

proliferação dos vinhedos em Portugal, aumentando a própria concorrência interna, por 

isso a necessidade dos “homens bons” do Porto em demarcarem seu território, 

impedindo a adulteração fora da geografia qualificada.  

 Atuando incisivamente como reguladora e disciplinadora da produção e 

comércio do vinho do Porto, “com poderes de polícia administrativa e ‘um poder 

sancionátório qualificado’, aplicando multas, decretando confisco e outras penas 

estabelecidas nos seus estatutos e legislação posterior” a Companhia mantinha sob seu 

crivo o controle da “demarcação, plantação, tabelamento de preços, vasilhame, 

manifestos, aprovações, guias, licenças” além da compra de vinhos (SOUZA; 

PEREIRA, 2008, p.71). 

 Antes da criação da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, 

já havia uma instrumentalização da cultura das vinhas e do fabrico do vinho, como se 

depreende do Manuscrito nº 994, acondicionado na Biblioteca Pública Municipal do 

Porto, possivelmente datado da metade do século XVIII, sem autoria conhecida, mas 

referente as quintas de João Pacheco Pereira, que exerceu os cargos de juiz da 

Alfândega do Porto, desembargador do Paço, deputado e promotor do Tribunal da Bula 

da Santa Cruzada, membro da Junta da Inconfidência, vereador da Câmara do Porto e 

mais tarde um dos acionistas da Companhia (PEREIRA; COSTA, 1998, pp.161-162). 

 Sendo um dos proprietários de vinhedos mais poderosos do Porto, Pacheco 

Pereira, produzia mais de 300 pipas de vinho. O calendário de trabalhos nas suas 

quintas iniciava-se após a vindima3, no início de novembro e a poda das videiras era 

feita somente por mulheres. No documento falava-se no “beneficiamento”4 do vinho 

com adição de aguardente durante a fermentação, o que seria árduamente combatido 

anos depois pela legislação pombalina por considerar-se uma prática fraudulenta na 

vinificação (PEREIRA; COSTA, 1998, pp.162-164). 

 Ao longo de sua história centenária, o vinho do Porto foi se distinguindo dos 

demais, ainda no século XVI, por seu “aroma”, potencial de envelhecimento, com uvas 
                                                           
3 Colheita das uvas. 
4 De acordo com PEREIRA e COSTA (1998, p.165): “O documento refere-se ainda à prática seguida por 
alguns vinicultores de adição de “tibona ou vinho mudo”, produzido com certas castas de uvas, em 
especial malvasia e bastardo, escolhidas no início da vindima e pisadas “com a bica do largar aberta para 
não ter logar de ferver” e envasilhado de imediato com um terço de aguardente”.  
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bem maduras passando por um processo de pisa demorada e obtendo após a 

fermentação completa vinhos finos secos (PEREIRA, 2005, pp.187-188). 

 Já a produção mais conhecida na contemporâneidade de vinhos licorosos, com 

sabor frutado se daria com a evolução na tecnologia de produção 
[...] a partir de finais do século XVII - inícios do século XVIII, com a adição 
de quantidades crescentes de aguardente vínica ao mosto para travar a 
fermentação e, desse modo, conservar a doçura natural das uvas (PEREIRA, 
2005, p.188). 

 

O estudo, a definição e fixação das características do vinho do Porto, bem como 

suas regras de produção resultaram no registro, por Decreto do Marquês de Pombal, do 

nome “Porto” para vinhos, sendo esta a primeira Denominação de Origem Protegida5 

(CERDAN et alii, 2014, pp.35-36).  

 A busca pela proteção dos sinais distintivos de um produto, inspirada pela ação 

portuguesa, levaria à constituição da “Convenção União de Paris para a proteção 

industrial (CUP)”, em 1883, sendo o Brasil signatário. Objetivava-se impedir falsas 

indicações de procedência.  

 Em 1891, o “Acordo de Madri para a Repressão das Falsas Indicações de 

Procedência (Acordo de Madri)”, com adesão do Brasil, torna mais consistente a 

proibição ao uso indevido da indicação de procedência.  

 Após duas grandes guerras mundiais, com a retomada das relações 

internacionais e trocas comerciais, elaborou-se em 1947, o Acordo Geral sobre Pautas 

Aduaneiras e Comércio (GATT). A década de 1970 marcou a inclusão da discussão da 

proteção da propriedade intelectual e das IGs no GATT, culminando com a Organização 

Mundial do Comércio (OMC) em 1994 (CERDAN et alii, 2014, p. 38). 

Em 1958 firmou-se o “Acordo de Lisboa relativo à proteção das denominações 

de origem (Acordo de Lisboa)”, fortalecendo a proteção das IGs e configurando um 

registro internacional para o reconhecimento das IGs já existentes entre os países 

signatários. Ressalta-se que: 
[...] é a primeira vez que se define a denominação de origem como sendo 
uma denominação geográfica de um país, uma região ou uma localidade, que 
serve para designar um produto dele originário, cujas qualidades ou 
características são devidas exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, 

                                                           
5 A denominação de origem (DO) indica o nome geográfico do local que designa o produto, ou serviço, 
cujas qualidades ou características se devam essencialmente ao meio geográfico, incluídos os fatores 
naturais e humanos (CERDAN et alii, 2014, p.39). 
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incluindo os fatores naturais e os fatores humanos (CERDAN et alii, 2014, 
pp.37-38). 
 

 Esse acordo, no entanto gerou polêmica por proibir termos como do “tipo” ou do 

“gênero” na definição de um produto, impedindo que uma IG se torne genérica. Sua 

aplicação foi muito limitada e o Brasil não aderiu ao tratado.  

 A partir de 1967, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) 

passou a administrar todos os acordos, mas sem um alcance punitivo efetivo sobre um 

país membro no caso de descumprimento. 

 No âmbito da OMC, de 1994, foi aprovado o “Acordo sobre aspectos dos 

direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio (TRIPS ou ADIPC)”, com 

mais de 159 países membros, abarcando as definições da CUP e instituindo a proteção 

obrigatória das IGs (CERDAN et alii, 2014, p.38). Em seu artigo 22, define-se IGs 

como:  
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 a sua origem geográfica (CERDAN et alii, 2014, p.38). 

  

 Além da adesão do Brasil à OMC e ao TRIPS, salienta-se o Decreto nº 1.355 de 

30 de dezembro de 1994 que coloca em vigor as disposições do acordo do TRIPS. E 

ainda a Lei 9.279 de 14 de maio de 1996, que define a proteção dos direitos de 

propriedade industrial, particularmente dos artigos 176 ao 182, regulamentando as IGs 

no país, cuja classificação em espécies além da DO, inclui a indicação de Procedência 

(IP)6 (CERDAN et alii, 2014, p.39). 

 No que tange aos vinhos no Brasil, a Região dos Vinhos Verdes, recebeu a 

proteção nacional e em Portugal sob o registro nº IG970002, sendo a DO reconhecida 

pela União Européia, ou seja, por todos os países a ela integrados (BRUCH et alii, 

2014, p.66).  

 O regulamento da IP Vale dos Vinhedos incorporou 12 inovações no modo de 

produção do vinho, articulando tradição e modernidade, como no caso do vinho do 

Porto. Houve a valorização de 200 a 500% das propriedades agrícolas na região de 

Bento Gonçalves (RS) (CERDAN et alii, 2014, pp.48-49). 

   Conforme afirmou o geógrafo Harm de Blij (1983, p.xi):  

                                                           
6 A indicação de procedência (IP) refere-se ao nome geográfico que tenha se tornado conhecido pela 
produção ou fabricação de determinado produto, ou prestação de determinado serviço (CERDAN et alii, 
2014, p.39). 
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A great bottle of wine is a noble creation, a work of art as well as science, a 
triumph of talent and initiative, a progeny of natural environment and cultural 
tradition. As complex as a Monet landscape and as intricate as a Bach partita, 
such a wine is to the senses of smell and taste what painting is to the eye and 
music to the ear.7  
 

 A rota do vinho do Porto, na atualidade, compreende aproximadamente mais de 

17 caves e espaços de difusão: Calém, Ramos Pinto, Burmester, Churchill’s, 

Cockburn’s Port, Ferreira, Offley Forrester, Taylor’s, Croft, Real Companhia Velha, 

Rozès, Sandeman, W. & J. Graham, Kopke, Quinta do Noval Vinhos, Symington-

vinhos, Romariz, Espaço Porto Cruz, Centro Pedagógico do Vinho do Porto, como a 

mais representativas. A maioria situada às margens do rio Douro, do outro lado da 

Ponte Luís I, já na autarquia de Vila Nova de Gaia. Funcionam como lócus de 

comercialização, degustação, visitação turística, arquivo e biblioteca. Pode-se apreender 

parte significativa da história portuguesa a partir desse elemento econômico-cultural. 

 As estratégias de marketing do início do século XX, em Portugal, trouxeram 

num cartaz a imagem de uma garrafa de vinho de onde sai uma mulher com vestimentas 

sedutoras, de provável origem greco-latina, enfatizando as qualidades do vinho 

anunciado. 
Imagem 1: Cartaz “Tem em si a fama” [Vinho]  

 
Fonte: Imagem de Raul de Caldevilla; ETP – Empresa Técnica Publicitária Film Gráfica Caldevilla. 

Acervo da Biblioteca Nacional de Portugal (1916-1919).  Disponível em: http://purl.pt/23565, Acesso em: 
10/02/2016. 

 
 

                                                           
7 Tradução livre da autora: “Uma grande garrafa de vinho é uma nobre criação, um trabalho de arte bem 
como uma ciência, um triunfo do talento e iniciativa, uma descendência do desenvolvimento da tradição 
natural e cultural. Tão compléxo quanto uma pintura de Mont e quanto uma partitura de Bach, uma vez 
que o vinho é para os sentidos do cheiro e do gosto o que a pintura é para o olho e a música para o 
ouvido”.  

http://purl.pt/23565
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O vinho, essa tentação do Deus Baco, fazendo-nos ébrios nos sentidos, mas 

jamais no paladar. Acompanhamento fino de comensais que à mesa deliciam-se com as 

iguarias salgadas e doces da gastronomia, o cálice da bebida de cor tinta ou branca que 

excita os ânimos, faz ecoar as risadas, destempera a timidez, tornando-se o elixir de uma 

sociabilidade mais leve, mais fogosa, mais intensa.  

 Em torno dos vinhos e suas IGs, ainda o investimento da empresa turística tem 

servido à ampliação dos postos de trabalho no setor hoteleiro, gastronômico, de lazer e 

artesanato, promovendo um reencontro com os aspectos culturais do passado e do 

presente nas regiões objeto da enologia. 

 

Doces sabores portugueses em São Cristóvão: heranças, especificidades e IG. 

 

 Se o vinho além de preencher o espaço vazio dos cálices também extendeu sua 

presença às representações poéticas e imagéticas, também os doces seduziram os olhos 

e gostos de almas demasiadamente humanas e gulosas.  

 Isabel Braga (2010, p.28-27) afiança que no século XV o consumo exagerado de 

cereais e vinhos era feito por grupos não abastados ressaltando-se, por outro lado, um 

uso recorrente, excessivo e generalizado do açúcar entre os grupos economicamente 

privilegiados. 

 Durante o século XVI, em Portugal, eram famosos os doces de frutas como 

compotas ou geléias, sendo alguns doces preparados em conventos femininos. O açúcar 

oriundos das plantações da Ilha da Madeira e depois do Brasil, contribuiam para a 

ampliação do vício.  
Os doces parecem ter sido uma verdadeira obsessão em Portugal, pelo menos 
desde o século XVI. [...] no Livro de cozinha da infanta D. Maria foram 
apresentadas quatro receitas de doces de ovos, sete de doces com leite – 
alguns dos quais também contêm ovos – e 24 de conservas, nas quais se 
contaram três receitas diferentes de marmelada e diversos doces de frutas tão 
variadas como abóbora, casquinha, cidra, limão, marmelo, pera ou codorno e 
perinha dormideira (BRAGA, 2010, p.36). 

  

 Doces e vinhos eram usados como presentes, agregando valor simbólico e 

afetivo entre a realeza lusitana e castelhana. Nas áreas periféricas mulheres 

comercializavam queijadas, mel, natas e girgiladas (doce de gergelim) em feiras 

(BRAGA, 2010, p.38). 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
DOCES TENTAÇÕES: UMA HISTÓRIA DA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA COMO DIREITO DE 
PROPRIEDADE INTELECTUAL NA CULTURA ALIMENTAR LUSOBRASILEIRA.  

159 
 

PIDCC, Aracaju, Ano V, Volume 10 nº 01, p.149 a 166 Fev/2016 | www.pidcc.com.br 

 As mesas das religiosas eram povoadas de amêndoas confeitadas, beilhós, 

biscoitos, folares, ovos mexidos com açúcar, pão de ló, queijadas de leite e queijadinhas 

das Endoenças, à exemplo do que acontecia no Convento de Santa Clara, em Santarém 

(BRAGA, 2010, p.40). 

 Datas festivas como o Carnaval, a Páscoa e o Natal eram ocasiões para degustar 

das doces iguarias. Mas a partir do século XVII iniciou-se um processo de vinculação 

simbólica  
[...] entre determinados espaços e produtos considerados bons. Pensemos nos 
doces de Alcobaça e Leiria, juntemos os da Madeira e as lampreias de 
Abrantes e de Coimbra, que eram consumidas assadas ou em empanadas por 
quem morava longe de tais sítios (BRAGA, 2010, p.40). 
 

 Referência importante para demonstrar que já começava-se a reconhecer uma 

geografia de valoração de produtos, especialmente dos doces portugueses que seriam 

celebrados nos pastéis de Belém, nas Queijadas do Algarve ou do Convento das 

Salésias em Lisboa. É dessa última morada que transcrevem-se abaixo duas receitas de 

queijadas, provalemente do século XVIII ou XIX:  
Hão-de ser duas partes de queijo, muito bem desfeitas e uma parte de farinha, 
não tão avantajada como uma das duas partes de queijo: estas três partes de 
queijo e farinha hão-de se amassar com um arrátel de açúcar, um ovo com 
clara e gema e meia dúzia de gemas sem clara, água de flor (não muita), no 
caso que lha queiram deitar. Adverte-se porém que, se forem os queijos 
grandes, deixar-se-lhe-á a quantidade de açúcar, que for bastante, para ficar 
doce e para haver de ficar esta massa boa, deve ficar branda. Este é o tempero 
para uma dúzia de queijos, quando se queira fazer maior quantidade de 
queijadas, cada dúzia de queijos levará o tempero, que se tem dito. Adverte-
se que o queijo há-de ser primeiro exprimido em um pano (p.49). 
 

 O cheiro dos doces assando percorria os corredores do Convento de Nossa 

Senhora da Visitação de Santa Maria, da Ordem de São Francisco de Sales, também 

conhecido por Convento das Salésias, na Junqueira, em Lisboa. Outra receita de 

queijada também é relacionada: 
Cinco canadas de leite, tira-se obra de meia canada em uma vasilha vidrada e 
se lhe deita um bocadinho de coalho, em um paninho e se desfaz muito bem 
até ficar coalhado. Então se deita na vasilha, em que está o mais leite e se lhe 
dá duas voltas para se unir e se abafa até estar coalhado, que fique o soro 
solto e se deita em um pano e se espreme, bem espremido, de sorte que não 
fique nada de soro; depois se deita em uma vasilha vidrada e se desfaz com 
uma colher. Leva três libras de açúcar, do mais fino e seco, pisado e 
peneirado, meia libra de amêndoa, uma dúzia de gemas de ovos, uma quarta 
de peso de farinha, bem fina e, se quiserem, um bocadinho de âmbar, tudo 
bem unido e temperado e fique grosso: a massa se toma, com uma gotinha de 
leite e um bocadinho de manteiga e pouco açúcar, lavrada, que fique fina, e 
se põe um prato em cima e se vai cortando à roda, com carretilha e se vão 
enchendo e pôr-se-á cada uma em seu papel, untado de manteiga. Vão em 
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bacias para o forno, o qual há-de estar temperado quase para pão. Desta 
mesma espécie se deita em frigideiras e vai ao forno. (p. 50) 
 

 A prática culinária das religiosas, tornou-se um elemento fundamental para a 

sobrevivência econômica dos conventos, principalmente após 1834, com a extinção das 

ordens religiosas.  

 Sobre o Brasil, Câmara Cascudo (1967, p.268-269) narra os usos do mel e do 

açúcar que as portuguesas começaram a fazer nos amendoins tornando-os confeitos, nos 

doces de caju e banana e nas conservas de castanhas. No encontro das etnias, enfatiza: 
A portuguesa inaugura a sobremesa que negros e amerabas desconheciam. 
Comida doce, fazendo-se comer sem vontade, comida de passatempo, sem 
intuito alimentar, aperitival, para abrir o desejo, acompanhando bebidas, 
ajudando conversas, motivando convívios, era inteiramente distante da noção 
negra e indígena de comer para sustentar-se. Surgia agora nas mesas a 
sedução dos bolos e massas douradas, recobertos pelas camadas de ovos 
batidos, folhados, fartéis, beilhós, filhós, sonhos (CASCUDO, 1967, p.270). 
 

 Os pesquisadores da área do Turismo, Ivan Aragão e Rosana Eduardo da Silva 

Leal (2012b, p.390), baseados nos trabalhos de Gilberto Freyre e Maria Thétis Nunes 

sobre o papel da produção de açúcar no período entre os séculos XVI e XVII, 

ressaltando a multiplicação de engenhos no Brasil e também em São Cristóvão-SE, 

enfatizam a geografia do açúcar no Nordeste onde as sobremesas são modeladas nas 

memórias e identidades intercambiantes que perpassam os festejos do Senhor dos 

Passos. 

A historiadora Leila Mezan Algranti (2005) ao pesquisar as famílias e vida 

doméstica no Brasil colonial ressalta o lugar da casa e da mulher na preparação dos 

alimentos, atuando no beneficiamento de produtos como as farinhas de mandioca e 

milho, mas também fazendo uso das panelas de barro e dos tachos de cobre para a 

feitura da marmelada e da rapadura. As impressões do viajante inglês John Luccok 

apontavam esse momento como a única oportunidade que tinham as senhoras de elite 

para ocupar-se da cozinha. Por outro lado, Lindley ao visitar a Bahia enfatiza a 

preponderância das escravas africanas na confecção das saborosas conservas de frutas 

(ALGRANTI, 2005, p.146). 

Mas foram das mãos negras, das africanas submetidas à escravidão colonial, que 

emanou a verdadeira alquimia gastronômica, principalmente quando se tratava de 

substituir víveres, adequando ao paladar da Casa Grande e depois dos Sobrados, o sabor 

de uma terra diferente, mas pródiga na fauna, na flora e na inspiração criativa.  
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 Foi assim com as queijadas e os doces de compota sancristovenses. Conta dona 

Marieta dos Santos que sua bisavó – Maria – viera da África para o Brasil em um navio 

de farinha do reino, tornando-se escrava na vila de Capela (SE). Trabalhara na cozinha e 

aprendera o modo-de-fazer das queijadas, sendo necessário substituir o queijo de 

Portugal pelo côco da terra. Assim, Maria transmitiu seus conhecimentos para 

Conceição que mais tarde ensinaria à filha (Marieta) que repassaria à Marta Angélica. 

Um tradição familiar, cuja a herança lusitana foi transmutada pela cultura africana no 

Brasil e hoje reside no centro histórico de São Cristóvão. 

 Na Casa da Queijada, situada ao largo da Praça Getúlio Vargas onde se encontra 

a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Vitória, a madeira alimenta o calor do fogão de 

pedra onde são produzidas 400 queijadas por dia no mês de janeiro.  

 Além da tradicional “queijadinha” crocante por fora e com doce de coco bem 

mole em seu interior, a Casa da Queijada também produz e comercializa outros doces 

como o genipapo cristalizado, a “cocada mundinha” (com pedaços de coco), o doce de 

batata doce, a cocada morena com goiaba (feita com coco queimado), a cocada branca, 

a cocada de forno e a bolachinha de tapioca.  

 Também figura na doçaria local a Cooperunidoce, uma cooperativa de 

agricultura familiar na fabricação de doces, localizada no povoado de Cabrita, em São 

Cristóvão. Produtos como a cocada de coco queimado, de coco branco, bala de banana e 

doces em calda são vendidos sob encomenda ou em feiras, exposições e eventos 

culturais como o Encontro Cultural de Laranjeiras, realizado todos os anos para celebrar 

o dia de Reis. Nesses locais sempre se encontrarão as doceiras dona Tânia e dona 

Marlene.  

Na antiga edificação da Santa Casa da Misericódia, hoje Lar da Imaculada 

Conceição, são produzidos diariamente os “bricelets”, uma receita de origem suíça que 

possui em sua composição ovos, leite, açúcar, trigo e manteiga, podendo conter ainda 

suco de laranja ou raspas de limão8. A massa é disposta em uma máquina elétrica que 

assa os biscoitos imprimindo-lhes na superfície delicados desenhos geométricos. Nas 

festas religiosas:  
[...] aumentam as vendas da tradicional doçaria sancristovense, como as 
populares bolachinhas e queijadas, seus nobres e frágeis briceletes, estes 

                                                           
8 Na receita original: “100 g. de beurre, 250 g. de sucre, 3 oeufs, 1 pincée de sel e 250 g. de farine. A 
massa deve repousar por 2 horas”.  



JANAINA CARDOSO DE MELLO  
162 

 

PIDCC, Aracaju, Ano V, Volume 10 nº 01, p.149 a 166 Fev/2016 | www.pidcc.com.br 

saídos das mãos das freiras, transformando em sinais distintivos da culinária 
local, fazendo as delícias dos visitantes mais requisitados (DANTAS, 2006, 
p.57). 
 

Conforme Aragão e Leal, a cultura alimentar com ênfase na tradição do 

consumo de doces também faz parte das memórias dos festejos natalinos 

sancristovenses onde as laterais da Igreja Matriz serviam de abrigo à oferta e  

comercialização de produtos destacando-se “as filas das doceiras: castanhas de caju 

confeitadas, queijadas, barquinhos de papel contendo amendoins torrado, pés de-

moleque, bolo de milho, aipim, arroz, pamonha, cocadas, palmas de jenipapo, caju 

ameixa” (SACRAMENTO, 1983, p.108 apud ARAGÃO; LEAL, 2012b, pp.390-391). 

Abordando a Festa do Senhor dos Passos, Aragão e Leal fizeram em 2011 uma 

etnografia de percurso do doce no conjunto histórico de São Cristóvão indicando como 

ponto de referência para o início da demarcação a 
[...] Rua Tobias Barreto (rua em linha reta que começa em frente à Igreja 
Matriz da Nossa Senhora da Vitória e termina no antigo Largo do Carmo). 
Nas calçadas das casas localizadas dentro do perímetro entre a Matriz e as 
Igrejas Carmelitas, é possível encontrar doceiras vendendo as queijadas, 
bolachas de goma, sequilhos e cocadas [...]. Tais iguarias são adquiridas tanto 
para o consumo no local quanto para serem levadas para casa ou presenteadas 
como lembrança da festa (ARAGÃO; LEAL, 2012a, p. 8). 
 

Dentre todos os doces sancristovenses aquele que encontra maior popularidade é 

a queijada. Registrada desde 24 de março de 2011 como patrimônio imaterial do Estado 

de Sergipe, a queijada, por meio do decreto Nº 27.720 (ARAGÃO; LEAL, 2012a, p.7) 

tornou-se um símbolo oficial de São Cristóvão e da própria ideia de sergipanidade9 

enquanto construção cultural. 

Entretanto, percebe-se ainda uma individualização no processo de registro dos 

produtos e “modos de fazer” em Sergipe. Assim ocorreu o registro da Renda Irlandesa 

de Divina Pastora no Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) e a obtenção 

da IG junto ao INPI, de forma isolada, sem agregar outras artesãs produtoras na região.   

Além da queijada, os doces de compota e os bricelets configuram, em conjunto, 

a “doce alma” das tradições culturais sancristovenses, logo, há que se potencializar o 

associativismo entre as doceiras de modo a fortalecer uma rede colaborativa produtiva 

na busca por melhores condições de vida, de trabalho e de comercialização. Pois como 

salienta Giesbrecht (2011, p.51): “[...] uma das questões mais importantes da construção 

                                                           
9 Pensado-se a noção de sergipanidade como “identificação”, “pertença”, “integração”  aos modos de 
vida, hábitos e costumes sergipanos mesmo por aqueles não nascidos em Sergipe. 
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de um processo de Indicação geográfica é a representatividade da coletividade 

produtora na solicitação da chancela da Indicação Geográfica”. 

Para viabilizar as potencialidades locais é necessário, a partir do estímulo à 

reunião das doceiras em prol de um bem comum – o registro da IG dos doces de São 

Cristóvão – seguir-se alguns procedimentos fundamentais: 1º. o grupo requerente (as 

doceiras) deve apresentar-se por meio da representação de uma pessoa jurídica 

estabelecida no território do produto, de acordo com o artigo 5 da Instrução Normativa 

INPI n.25/2013. Nesse caso, uma “Associação” ou uma “Cooperativa” de doceiras 

assume um formato que melhor se enquadraria nessa prerrogativa, tendo definido em 

seu estatuto a gestão da IG. 

Após a formalização da entidade representativa, como segundo item, será 

necessário esquadrinhamento de todos os dados de pesquisas históricas, 

antropológicas/sociológicas, da área do Turismo e da Gastronomia que foram feitas 

sobre os quitutes sancristovenses, pois esse material servirá para compor um 

levantamento histórico-cultural do produto, ressaltando sua notoriedade ou qualidade. 

Todavia, inclua-se dentre a produção científica a memória transmitida via oralidade, os 

relatos, as lendas e os fatos curiosos. Além, é claro, de apresentar uma descrição 

minuciosa do processo de produção dos doces e de suas características. 

Deve-se utilizar ainda para a comprovação da reputação e indicação de origem 

do produto a “realidade econômica histórica” e a “realidade econômica atual”. E 

posteriormente a delimitação precisa da área geográfica de produção do produto com a 

justificativa dessa cartografia. Dentre as modalidades da IG (DO ou IP) considera-se 

mais apropriada aos doces sancristovenses a busca por uma Indicação de Procedência 

(IP), uma vez que: “Para uma IP, a área é construída em função de uma série de 

critérios, como os saberes locais, a importância econômica e histórica do 

produto”(SILVA; CERDAN; VELLOSO; VITROLLES, 2014, p.146). 

Um regulamento de uso deve ser elaborado com a finalidade de estabelecer as 

normas e os métodos de produção, transformação ou comercialização do produto 

habilitado. Depois, deve ser realizado o pagamento da taxa especificada para o registro 

junto ao INPI. 
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Ainda duas questões são importantes: a existência de uma estrutura de controle 

da IG, bem como a comprovação de estarem os produtores estabelecidos com suas 

atividades na área delimitada pela IG. 

O preenchimento dos formulários deve ser orientado por técnicos do Sebrae e do 

INPI, sendo aconselhável a realização de oficinas com os produtores interessados na 

solicitação do registro da IG. Assim, a prefeitura e o governo estadual precisam ser 

parte integrante, financiadora (das taxas), articuladora dos profissionais e realizadora da 

instrumentalização das doceiras. A universidade pode contribuir com os levantamentos 

histórico-culturais e organização dos dados econômicos históricos e atuais.  

Desse modo, as IGs enquadram-se como ações que promovem a sustentabilidade 

econômica de uma comunidade com a valorização cultural e comercialização de sua 

produção artesanal e não tem por objetivo descaracterizar o modo de fazer tradicional 

(REIS, 2007, p.256), mas antes, conferir maior visibilidade, com estratégias/políticas 

públicas de salvaguarda e incremento da continuidade de sua transmissão por gerações. 

 

 

 

Considerações Finais 

 O Brasil configura-se como um celeiro de multiplicidades, sejam elas naturais 

ou culturais. Nossa fundação enquanto país, embora baseada em muitas contradições, 

também nos concedeu a flexibilidade necessária para buscar a subsistência mesmo nas 

situações mais aflitivas.  

 Vemos na herança lusa em nossos hábitos e costumes, bem como em nossos 

comportamentos sociais e adoção de práticas alimentares, a ocorrência de processos de 

ressignificação do patrimônio que nos foi legado. Quase nada é somente português, 

africano ou indígena. Somos fruto de uma intensa miscigenação não só de corpos mas 

de ideias e conflitos, de progressos e retrocessos.  

Nesse ambiente, a produção de vinhos e doces converge para um mesmo ponto: 

o campo da prazer,  do “bem degustar”, o território dos sentidos e emoções aguçadas 

cujas papilas gustativas seja nas margens do rio Douro ou nas margens dos rios Sergipe 

e Poxim, conduzem os homens de “boa fé na gastronomia” às tentações etílicas e da 

sacarose. Nesse percurso sinuoso, as IGs tornam-se um tipo abrangido pelo direito de 

propriedade intelectual ou direitos inlectuais capaz de gerar uma externalidade 
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econômica positiva no processo de fomento à sustentabilidade das comunidades 

produtoras.  
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RESUMO 
O presente estudo, através de uma análise bibliográfica, tem como objetivo principal examinar os 
commons de conhecimento sob a perspectiva do feixe de direitos mediante a apresentação de dois 
conceitos de grande relevância para o estudo acerca dos direitos de propriedade: os commons 
tradicionais e a existência de um feixe de direitos de propriedade sobre um determinado recurso 
comum, disseminados por Ostrom e Schlager (1992; 1996) e Ostrom (1999) e os commons de 
conhecimento.Antes mesmo de estudar os commons de conhecimento sob a perspectiva do feixe de 
direitos, e para melhor compreender as peculiaridades de cada recurso que será apresentado, o 
presente estudo se prestará a estabelecer distinções entre os commons tradicionais e de 
conhecimento. Ainda, e apoiando-se nos estudos de Coriat (2011) será ressaltada a importância da 
existência de estruturas de governanças para garantir a durabilidade e sustentabilidade de 
determinados commons, a fim de evitar uma exploração exacerbada de um recurso natural (Tragédia 
dos Comuns) ou a subutilização de um recurso imaterial (Tragédia dos Anticommons). Ao final do 
presente estudo será proposta a reflexão acerca de uma análise dos Commons de Conhecimento sob 
a perspectiva do Feixe de Direitos introduzidos por Ostrom e Schlager. 

 
Palavras-Chave: Propriedade Intelectual. Propriedade Comum. Conhecimento. 

 
ABSTRACT 

This study. through a literature review. have the main goal to examine the knowledge commons 
under the perspective of the bundle of rights through the presentation of two concepts of great 
importance for the study of property rights: the traditional commons and the existence of a bundle 
of property rights on a common-pool resource. disseminated Schlager and Ostrom (1992; 1996) and 
Ostrom (1999) and the  knowledge commons. Before studying the knowledge commons under the 
perspective of the bundle of rights. and to better understand the peculiarities of each resource to be 
presented. this study will draw distinctions between traditional and knowledge commons. Still. and 
based on the studies of Coriat (2011) the presente study will emphasize the importance of 
governance structures to ensure the durability and sustainability of certain commons in order to 
avoid an over-exploitation of a natural resource (Tragedy of Commons) or underutilization of an 
intangible asset (Tragedy of Anticommons). Finally. the present study will propose a reflection 
regarding the analysis of the knowledge commons under the bundle of property rights introduced by 
Ostrom and Schlager. 

 
Keywords: Intellectual Property. Common Property. Knowledge. 
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I. INTRODUÇÃO 
A internet revolucionou não só a forma como são trocadas as informações. mais que isso: 

alterou as formas de consumo. de relacionamento. de trabalho e principalmente de aprendizado das 

novas gerações. Hoje em dia. as bibliotecas podem ser acessadas através de poucos cliques e a 

busca por uma determinada informação não demanda mais pesquisas extensivas em enciclopédias e 

livros. bastando uma rápida consulta aos mecanismos de busca online existentes. 

Entretanto. em um momento onde a informação parece cada vez mais livre e disponível. são 

desenvolvidas medidas que visam limitar o acesso a uma determinada informação ou conteúdo 

passível ou não de proteção por direitos de exclusiva. como exemplos podem ser citados o Digital 

Millenium Copyright Act. o acordo TRIPS e os DRMs (Digital Rights Management). Uma proteção 

exacerbada. legal ou tecnológica. poderá facilmente implicar em um menor acesso a informações 

que. seja por sua natureza ou relevância. deveriam ser disponibilizadas livremente. 

 Por tais razões. o debate a respeito da melhor delimitação de informações que podem ser 

privatizadas daquelas que devem permanecer disponíveis remonta a um questionamento mais 

profundo. qual seja: a compreensão da extensão e da delimitação dos direitos de propriedade sobre 

um determinado recurso comum. como é o caso das informações. 

O presente estudo. através de uma análise bibliográfica. tem como objetivo principal estudar 

os commons de conhecimento. propondo uma análise desses commons sob a perspectiva do feixe de 

direitos. Para tanto. será necessário apresentar dois conceitos de grande relevância para o estudo 

acerca dos direitos de propriedade: os commons tradicionais e a existência de um feixe de direitos 

de propriedade sobre um determinado recurso comum. disseminados por Ostrom e Schlager (1992. 

1996) e Ostrom (1999) e os commons de conhecimento. 

Como parte da apresentação de tais conceitos. serão apresentadas algumas distinções 

necessárias entre os dois conceitos acima mencionados. que podem ser facilmente confundidos caso 

não sejam apresentadas algumas de suas peculiaridades.  Ao final do presente estudo será proposta 

uma reflexão acerca de uma análise dos Commons de Conhecimento sob a perspectiva do Feixe de 

Direitos introduzidos por Ostrom e Schlager. 

II. O QUE SÃO OS COMMONS TRADICIONAIS 
2.1.A questão do Direito de Propriedade: uma introdução necessária. 

Permitindo uma melhor compreensão do que será tratado ao longo do presente trabalho. 

principalmente no que concerne à concepção de Direitos de Propriedade e ao Feixe de Direitos 
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trazidos por Ostrom (1999) e Ostrom e Schlager (1992; 1996). deverá ser realizada uma importante 

observação no que concerne ao tratamento do termo Direito de Propriedade no presente trabalho. 

O conceito de Direito de Propriedade utilizado por Ostrom quando da delimitação do feixe 

de direitos proposto difere daquele conceito jurídico tradicional. aproximando-se do conceito 

oferecido por uma vertente econômica e que aqui será exemplificada através dos trabalhos de 

Demsetz (1967) e Commons (1968).  

Segundo Demsetz (1967. pp.347) os direitos de propriedade poderiam ser traduzidos da 

seguinte forma: 

Property rights are an instrument of society and derive their significance from the 
fact that they help a man form those expectations which he can reasonably hold in 
his dealings with others. These expectations find expression. In the laws. customs. 
and mores of a society. An owner of property rights possesses the consent of 
fellowmen to allow him to act in particular ways. An owner expects the community 
to prevent others from interfering with his actions. provided that these actions are 
not prohibited in the specifications of his rights. 

Prossegue o autor (DEMSETZ. 1967. pp.347-348) ao destacar que os direitos de 

propriedade estão relacionados às externalidades a partir do momento que tais direitos permitem 

uma maior busca na internalização de externalidades mediante a definição de como determinados 

indivíduos podem ser beneficiados ou prejudicados e a quem será o responsável pela indenização 

para a alteração da ação de um indivíduo. Já para Commons (1968 apud SCHLAGER; OSTROM. 

1992. p. 250). “a property right is the authority to undertake particular actions related to a specific 

domain”.  

Realizadas as considerações introdutórias a respeito do tratamento dado ao termo Direito de 

Propriedade no presente estudo. cumpre agora apresentar os principais aspectos relacionados aos 

commons tradicionais abordados por Ostrom (1999) e Ostrom e Schlager (1992; 1996). 

2.2. Os Commons Tradicionais: Propriedade Privada v. Propriedade Comum 
Em estudo de 1999. Ostrom (1999) aborda a questão dos commons em contraponto aos 

direitos de propriedade privada. tanto sob uma perspectiva legal quanto econômica. Destaca a 

autora que a visão predominante era aquela de que a propriedade privada era superior à propriedade 

comum. mas que tal visão estava sendo constantemente enfrentada pelos estudos mais recentes.  

Ostrom (1999) prossegue destacando que. para os economistas. a propriedade comum é 

ineficiente e que o crescimento da sociedade moderna se deu. também. por conta da mudança de 

regimes de propriedade comum para propriedade privada. Nesse sentido. cumpre ressaltar um 
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contraponto realizado por Nelson (2004. p. 455) no sentido de que a capacidade do mercado em 

inovar é diretamente relacionada à força da base científica que. por sua vez. consiste em pesquisas 

financiadas pelo poder público. cujo produto – o conhecimento – é disponibilizado livremente para 

os inovadores. Nesse sentido. parte da máquina capitalista hoje existente na cultura ocidental se 

deve aos commons científicos (NELSON. 2004. p. 455). 

Sobre a suposta ineficiência da propriedade comum apontada pelos economistas. Ostrom 

(1999. p.335) destaca os principais pontos destacados pelos defensores desse entendimento. quais 

sejam: (i) a dissipação de renda advinda da inexistência de propriedade sobre os produtos de um 

determinado recurso e da busca incessante pela sua captura; (ii) os altos custos de transação e 

implementação de regras para reduzir as externalidades do uso de tais recursos e (iii) a baixa 

produtividade. está diretamente relacionada à falta de incentivo para o trabalho.  

2.3.A contribuição de Ostrom e Schlager para a discussão sobre os Commons: A 
Propriedade como um Feixe de Direitos 

Nesse momento. cumpre ressaltar o trabalho de Coriat (2011. pp.3-4) onde. valendo-se dos 

conceitos de Ostrom e apoiando-se na análise de Samuelson (1954) explicita. de maneira objetiva. a 

distinção entre bens coletivos (“collective goods”) e bens privados (“private goods”). Coriat (2011. 

pp.3-4) prossegue destacando que. enquanto os bens coletivos são dotados das características de 

não-exclusão – ou seja. não é possível excluir um indivíduo do uso de determinado bem – e não-

rivalidade – característica que exprime que o consumo de um bem não afeta ou subtrai o consumo 

de outro indivíduo. os bens privados são dotados de características imediatamente inversas. ou seja. 

é possível sim excluir um indivíduo do consumo de um determinado bem e o consumo por um 

indivíduo implica na redução ou interferência no consumo de outro.  

Os bens destacados acima podem ser considerados como bens puramente coletivos. quando 

dotados dos atributos de não-exclusão e não-rivalidade ou bens puramente privados. quando 

consistirem na possibilidade de exclusão ou redução de uso após uso anterior (CORIAT. 2011. p.4). 

Entretanto. conforme bem aponta Coriat (2011. p.4): “between these two extremes. different 

categories of goods can be defined according to the degree to which they display the atributes of 

excludability and rivalry”. Dentre esses extremos se encontra o conceito formulado por Ostrom de 

“common-pool resources”. caracterizado por um alto nível de rivalidade. ou seja. o uso por um 

indivíduo afeta diretamente um uso posterior por outro indivíduo e a dificuldade de exclusão 

(CORIAT. 2011. P. 4). 

No que se refere aos common-pool resources. Schlager e Ostrom (1992) propõem um feixe 

de direitos que são divididos entre os direitos em nível operacional e aqueles em nível de escolhas 
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coletivas. Portanto. não existiria um único direito de propriedade. mas sim um verdadeiro Feixe de 

Direitos. 

Segundo Coriat (2011. p.7). os direitos de acesso e retirada podem ser caracterizados como 

direitos em um nível operacional1. enquanto os direitos de administração. exclusão e alienação são 

considerados como direitos de nível de escolha coletiva2 e estão diretamente relacionados à 

administração e gerenciamento do common. A distinção entre esses dois tipos de direito é de 

extrema importância. haja vista que permite diferenciar o exercício de um determinado direito da 

participação na definição acerca de direitos futuros que serão exercidos pelos indivíduos de uma 

determinada comunidade (SCHLAGER; OSTROM. 1992. p. 251). 

De acordo com Schlager e Ostrom (1992). os direitos de propriedade mais relevantes no que 

se refere ao nível operacional são os direitos de acesso (“access”) e retirada (“withdrawal”). O 

direito de acesso consiste em um direito de adentrar em uma determinada propriedade 

(SCHLAGER; OSTROM. 1992. p. 250) e pode ser exemplificado como o direito de uma pessoa 

entrar em um parque. Já o direito de retirada consiste em permitir àquele indivíduo que possui o 

direito de acesso e que entrou no parque. o direito de obter produtos daquele recurso (SCHLAGER; 

OSTROM. 1992. p.250). o que. nesse caso. poderia ser facilmente exemplificado pelo direito do 

indivíduo que entrou no parque de colher frutos das arvores ali contidas. 

Os direitos de escolha coletiva. por sua vez. compreendem o direito de administração 

(“management”). o direito de exclusão (“exclusion”) e o direito de alienação (“alienation”) 

(SCHLAGER; OSTROM. 1992. p. 251). O direito de administração consiste no direito de não só 

regular o uso de um determinado recurso. mas também de transformar aquele determinado recurso 

ou inserir melhorias (SCHLAGER; OSTROM. 1992. p. 251). Já o direito de exclusão implica na 

possibilidade de decidir quem poderá ter direito ao acesso. incluindo a possibilidade de excluir 

indivíduos do uso de determinado recurso. bem como a maneira como esse direito de acesso pode 

ser transferido (SCHLAGER; OSTROM. 1992. p. 251). Por fim. o direito de alienação caracteriza-

                                                           
1 Sobre as atividades operacionais, merece destaque o entendimento de Schlager e Ostrom (1992, p. 250): “Operational 
activities are constrained and made predictable by operational-level rules regardless of the source of these rules.... 
Examples of operational rules are those used by fishers to specify the types of fishing equipment authorized or 
forbidden at particular locations within a fishing ground.” 
2 Sobre tais direitos e a sua relação com as atividades operacionais, merece, mais uma vez, transcrição o trabalho de 
Schlager e Ostrom (1992, p. 250), como segue: “Operation rules are changed by collective-choice actions. Such actions 
are undertaken within a set of collective-choice rules that specify who may participate in changing operational rules and 
the level of agreement required for their change. Changing the types of fishing equipment authorized or forbidden at 
different locations within  a resource is an example of a collective-choice action.” 
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se por ser um direito de vender ou alugar um ou ambos demais direitos de escolha coletiva já 

citados (SCHLAGER; OSTROM. 1992. p. 251). 

Sobre os commons tradicionais. Coriat (2011. pp.13-14) deixando de lado os extremos dos 

bens puramente públicos e puramente privados. conceitua common como “a set of resources that is 

collectively managed by means of structure of governance that distributes rights between the 

commoners and aims to ensure the well-ordered. sustainable exploitation of the resource” e ressalva 

que tal definição é ampla e deve ser analisada e adaptada quando da análise dos knowledge 

commons (CORIAT. 2011. p. 14). 

Outro fator que merece atenção é que os direitos constantes do Feixe de Direitos ora 

abordados são independentes um do outro. mas podem assumir uma forma cumulativa em 

determinados casos. como observado em comunidades pesqueiras (SCHLAGER; OSTROM. 1992) 

e podem ser detidos por um indivíduo ou uma coletividade (OSTROM. 1999).  

Por outro lado. ao mesmo tempo em que o titular de um desses direitos pode deter apenas 

um direito e não deter os demais. determinados direitos demandam que o seu titular faça jus a 

outros direitos. como seria o caso de um indivíduo que. para exercer o seu direito de retirada 

precisaria. necessariamente. ter o direito de acesso a um determinado recurso (SCHLAGER; 

OSTROM. 1992). 

No momento de definir o feixe de direitos aqui abordados. Schlager e Ostrom (1996. p.133) 

associam a esses direitos uma tipologia dos seus titulares de acordo com os direitos que detém. 

como se pode observar do quadro abaixo: 

Tabela 1 

Feixe de Direitos de acordo com os seus titulares 

 Owner Proprietor Claimant Authorized 
User 

Authorized 
Entrant 

Acesso      

Retirada      

Administração      

Exclusão      

Alienação      

Fonte: Ostrom; Schlager (1996. p. 133). adaptação pelo autor. 

 

Conforme se pode observar da tabela acima. o presente estudo optou por não traduzir os 

termos referentes aos titulares dos direitos por conta da dificuldade em alocar esses termos dentro 
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da língua portuguesa. haja vista que “owner” e “proprietor” poderiam ter a mesma tradução. qual 

seja: proprietário. e os termos “authorized user” e “authorized entrant” poderiam ser facilmente 

traduzidos apenas como “usuários”. Dessa maneira. e visando um maior rigor técnico quando da 

análise dos direitos inerentes a cada titular. o presente estudo optará pela adoção dos termos em 

inglês para fazer referência aos titulares sempre que necessário. 

Por fim. sobre os Commons tradicionais. merece menção o fato de que os direitos listados na 

tabela acima. segundo Ostrom e Schlager (1992. p. 254) podem ser de jure ou de facto de acordo 

com a sua criação e implementação. ou seja: caso sejam concedidos mediante mecanismos legais e 

formais e implementados por entidades governamentais. por exemplo. tais direitos seriam de jure. 

Por outro lado. esses direitos poderiam muito bem ser desenvolvidos e implementados dentro de 

uma comunidade. sem reconhecimento pelas autoridades governamentais. sendo assim um direito 

de facto (OSTROM; SCHLAGER. 1992. p. 254). Ressaltam os autores que em um mesmo recurso 

tais direitos podem se complementar. superar e até mesmo conflitar um com o outro (OSTROM; 

SCHLAGER. 1992. p. 254). 

2.4.Uma tipologia dos Commons  
Coriat (2011. pp.8-12) propõe uma tipologia dos Commons em três níveis: Os commons do 

tipo 1 são aqueles relacionados aos bens privados que podem ser compartilhados com outros 

titulares de direitos exclusivos e cujo os direitos de administração e gerenciamento estão 

concentrados em apenas um titular; os commons do tipo 2 são aqueles analisados por Ostrom e que 

são administrados por entes privados ou entidades coletivas e caracterizam-se por ser. 

principalmente. common-pool resources; por fim estão os commons do tipo 3. ou seja.  os bens 

públicos. onde existe uma permissão universal de acesso e uso desses bens.  

Além da tipologia proposta por Coriat (2011). outras classificações podem ser atribuídas aos 

commons de acordo com a sua extensão e delimitação. conforme pode ser verificado em estudo de 

Hess e Ostrom (2007. p. 4). Segundo as autoras. os commons podem ser de uma extensão limitada. 

servindo a um pequeno grupo de pessoas. como um eletrodoméstico em um ambiente familiar. 

podem também  ser de uma extensão que atenda uma comunidade. como as calçadas ou até mesmo 

de uma extensão global como é o caso dos oceanos (HESS; OSTROM. 2007b. p.4). 

No que se refere à sua delimitação. os commons podem ser bem delimitados. como é o caso 

de uma biblioteca. podem ultrapassar delimitações. como é o caso da Internet e até mesmo podem 

ser difíceis de se delimitar. como é o caso do conhecimento (HESS; OSTROM. 2007b. pp. 4-5). 
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É exatamente por conta da complexidade inerente ao conhecimento como common que o 

presente trabalho se dedicará agora a apresentação do conhecimento como common e às principais 

distinções existentes entre os commons tradicionais e os commons de conhecimento.  

III. OS COMMONS DE CONHECIMENTO  
Em Hess e Ostrom (2007a) são trazidos diversos estudos a respeito dos commons de 

conhecimento (knowledge commons). sendo relevante ressaltar que o conceito de conhecimento 

utilizado por essas autoras em seus artigos e durante o restante da obra compreende “all intelligible 

ideas. information and data in whatever form in which it is expressed or obtained.” (HESS; 

OSTROM. 2007b. p. 7) e refere-se a todo tipo de conhecimento ganho. seja acadêmico. cientifico. 

não acadêmico etc (HESS; OSTROM. 2007b. p.8). 

A questão sobre os Commons de conhecimento ganha complexidade por conta do advento 

de tecnologias e mecanismos (seja de caráter tecnológico. como os Digital Rights Managements ou 

de caráter legal como a legislação sobre Propriedade Intelectual tal como o TRIPS e o Digital 

Millenium Copyright Act) que permitem o aprisionamento de informações e conteúdos até então 

considerados como de livre acesso (HESS; OSTROM. 2007b). 

Ainda sobre os Commons de conhecimento. Hess e Ostrom (2007b) contribuem para uma 

melhor conceituação e localização do termo ao estabelecer duas distinções relevantes sobre o tema. 

quais sejam: (i) o acesso aberto a recursos naturais – como a terra -  e a informações são fenômenos 

com efeitos totalmente distintos e (ii) os commons de conhecimento são distintos do acesso aberto 

(open access). 

Especificamente no que se refere ao item (i). cumpre destacar que. enquanto nos recursos 

físicos. como a terra ou um lago. o acesso aberto poderia levar a um consumo exacerbado. o que 

poderia resultar na Tragédia dos Comuns abordada por Hardin (1968). o acesso aberto à informação 

teria um efeito inverso dadas as suas características de não rivalidade. a partir do momento que o 

maior acesso a informação enriqueceria o conteúdo de tal informação sem prejudicar o consumo 

futuro (HESS; OSTROM. 2007b).  

IV. DIFERENÇAS ENTRE OS COMMONS TRADICIONAIS E OS COMMONS 
DE CONHECIMENTO: 

Coriat (2011) em estudo comparativo entre os Commons tradicionais e os commons 

relacionados ao conhecimento aborda as principais diferenças e pontos comuns entre tais recursos. 

quais sejam: (i) a natureza dos bens; (ii) os regimes de propriedade e (iii) o modo de governança 

(CORIAT. 2011. p.2). 
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No que se refere a natureza dos bens. os commons tradicionais são bens de natureza tangível. 

enquanto os commons informacionais são intangíveis (Coriat. 2011. p.14). Tais características 

implicam também entre outra distinção entre esses dois tipos de bens. qual seja: enquanto os 

commons tradicionais são dotados da característica de rivalidade. ou seja. o consumo de parte desse 

recurso subtrai do consumo posterior por outro indivíduo. os commons informacionais são não-

rivais. ou seja. o consumo por um indivíduo não interfere nem subtrai do consumo de um próximo 

(CORIAT. 2011. p. 2). 

Um segundo aspecto relevante para a distinção entre os dois tipos de commons se refere ao 

regime de propriedade. Nesse ponto. merece atenção o surgimento e a disseminação dos direitos de 

propriedade intelectual. que são responsáveis por conceder um direito de exclusiva para bens que 

são não-rivais em sua essência (CORIAT. 2011. p. 16). constituindo. assim. uma escassez 

artificial3. A comodificação da informação é abordada por Coriat e Weinstein (2011) em um estudo 

onde esses autores analisam a estrutura legal e institucional que regulam a produção. circulação e 

uso do conhecimento de maneira a verificar como tal ativo é utilizado como um bem econômico 

pelos agentes. recebendo. nessa análise. a propriedade intelectual maior atenção. por ser um 

mecanismo relevante de apropriação e transformação das econômicas capitalistas nos últimos vinte 

anos. principalmente após o advento do TRIPS (CORIAT; WEINSTEIN. 2011. p. 2). 

Uma outra distinção que merece destacada e que foi apresentada por Coriat (2011. p. 15) 

refere-se à questão da Tragédia dos Comuns. ou seja: enquanto nos bens comuns tradicionais existe 

a possibilidade da Tragédia dos Comuns. a divulgação. compartilhamento e interação de um maior 

número de indivíduos de um common de conhecimento pode. ao contrário do que acontece com os 

bens comuns tradicionais. melhorar o conteúdo daquele determinado recurso4. por meio de 

plataformas colaborativas. Ou seja. enquanto nos commons tradicionais a governança e o controle 

são exercidos de maneira a conservar um determinado recurso ou bens. nos commons de 

conhecimento. tal governança visa o melhoramento e enriquecimento do conteúdo de um 

determinado recurso (CORIAT. 2011. p. 19). 

                                                           
3 “Arnold Plant (1934) argued that, whereas the system of property rights on land under property law is useful as it 
creates more efficient use of scarce resources, property rights on ideas are of a very different nature. Arnold Plant 
argued that patents are not the consequence of scarce resources as in the case of property rights on land, but they are the 
deliberate creation of statute that creates scarcity.” (ANDERSEN, 2004, p.13) 
4 “Along similar lines, Paul David (2001) also argues that the creation of scarcity within information and knowledge 
spaces is inefficient, as the dynamic nature of information or knowledge spaces (facing increasing returns to scale) is 
very different from physical land spaces (facing decreasing returns to scale). Basically, information or knowledge 
spaces are likely to be enriched and rendered more accurate and more fully documented the more researchers are 
allowed to cram through.” (ANDERSEN, 2004, p.13) 
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Os commons de conhecimento. por sua vez. estão sujeitos a uma tragédia distinta:  a 

Tragédia dos Anticommons. Se na Tragédia dos Comuns. um determinado recurso estava sujeito ao 

uso exacerbado e à deterioração por conta do alto número de usuários e da dificuldade de exclusão. 

na Tragédia dos Anticommons. um determinado recurso estaria fadado a um acesso muito reduzido 

e a uma subutilização desse recurso dado o alto número de proprietários detentores de um direito de 

exclusão. o que implicaria em uma situação onde quase nenhum indivíduo teria acesso ou direito de 

uso daquele recurso (HELLER; EISENBERG. 1998. p.698). Dessa forma. ocorreria. por conta da 

existência de múltiplos titulares de direitos e sobreposição de Direitos de Propriedade Intelectual. 

uma subutilização de recursos relevantes. como pesquisas científicas (HELLER; EISENBERG. 

1998. p.698). o que prejudicaria. inclusive. a própria inovação. 

Não obstante a existência de distinções relevantes entre cada tipo de recurso. faz-se 

relevante destacar que os commons tradicionais e os commons de conhecimento não implicam em 

uma abdicação dos direitos de propriedade e propriedade intelectual sobre um determinado recurso. 

apenas uma forma de distribuição de tais direitos através de uma clara delimitação das 

possibilidades de uso. acesso. transformação etc. como pode ser visto nas licenças Creative 

Commons e relativas ao Software Livre (CORIAT. 2011. P. 18). 

V. OS COMMONS DE CONHECIMENTO SOB A PERSPECTIVA DO FEIXE 

DE DIREITOS 

Realizada a apresentação dos commons tradicionais e dos commons de conhecimento. bem 

como a sua caracterização e a distinção dos diferentes modelos entre si. cabe agora propor uma 

reflexão acerca do estudo dos commons de conhecimento sob a perspectiva do Feixe de Direitos 

trazidos pros Ostrom e Schlager. 

É bem verdade que algumas das concepções trazidas por Ostrom e Schlager (1992; 1996) a 

respeito dos commons tradicionais podem ser aplicáveis aos commons de conhecimento. Entretanto. 

e conforme apontado por Coriat (2011) quando está se tratando de commons de conhecimento. 

algumas peculiaridades deverão ser observadas no estudo desses commons. 

Dessa maneira. o presente item se dedicará ao estudo do Feixe de direitos apresentado por 

Schlager e Ostrom (1992; 1996). principalmente no que se refere aos commons de conhecimento. 

propondo uma reflexão acerca da aplicabilidade desse modelo aos commons de conhecimento. 

 Já que se refere ao primeiro direito trazido pelos autores supramencionados. o direito de 

acesso. cabem alguns comentários. Foi utilizado como exemplo no presente trabalho o acesso a um 

parque como o exercício de um direito de acesso. Um fator que chama a atenção nesse caso seria o 
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fato de que. mesmo que se caracterize como uma tarefa de complexo controle. é possível que se 

tenha uma ideia de quantas pessoas acessam um determinado parque diariamente. pois o parque é 

algo físico e de localização fixa. ou seja. para acessar aquele recurso ou retirar qualquer produto 

gerado ali. necessariamente o indivíduo terá que se dirigir àquele determinado endereço. A 

contagem de indivíduos que acessam um determinado recurso pode ser valiosa para o estudo de 

fatores relacionados à conservação daquele determinado ambiente e à verificação acerca das 

medidas possíveis para sua preservação. 

De um lado contrário. o acesso aos commons de conhecimento. como seria a informação. 

pode se dar através de uma infinidade de informações. Basta pensar no caso de uma informação 

disponibilizada em um website da internet e que poderia ser reproduzida em diversas outras fontes. 

como portais de notícias. blogs. compartilhamento em redes sociais. O alcance daquela informação. 

o seu acesso. seria algo impossível de ser determinado. em vista da fácil reprodutibilidade desse 

bem. da dinamicidade do meio através do qual está sendo disponibilizado e dos múltiplos canais de 

disseminação. Não haveria uma fonte única de acesso daquele bem. um determinado bem poderia 

ser disponibilizado em uma infinidade de locais. 

É bem verdade que. como já foi analisado no presente trabalho. os commons de 

conhecimento não sofrem do mesmo problema que os commons tradicionais quando disseminados e 

utilizados por um número maior de indivíduos. ao contrário. a sua utilização e divulgação enriquece 

o conteúdo daquele determinado bem. Entretanto. o que se busca trazer com o presente trabalho é 

que. não obstante ser possível relacionar os diversos atributos de propriedade constantes do Feixe 

de Direitos. os seus efeitos e formas de exercício são distintos daqueles observados dos commons 

tradicionais.  

O segundo direito objeto de análise será o direito de retirada (withdrawal). Inicialmente. 

cumpre ressaltar que os commons de conhecimento. ao contrário dos commons tradicionais. não 

possuem a característica de rivalidade. ou seja. o consumo de um determinado bem não irá subtrair 

do consumo do próximo indivíduo. Dessa maneira. ao analisar tal atributo de propriedade sob a 

perspectiva dos commons de conhecimento. questiona-se se o direito de retirada possuiria aqui os 

mesmos efeitos daqueles observados no caso anterior. 

Novamente utiliza-se aqui do exemplo de uma informação disponibilizada na internet. A 

característica de não-rivalidade permite que um leitor de um determinado website possa se valer 

daquela informação. ou seja. possa. de certa maneira. retirar um bem de valor dali sem prejudicar o 
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consumo ou o acesso de um segundo usuário. Logo. subtrai-se a informação ou a parcela do bem 

que for necessário (i) sem prejudicar o consumo do próximo. (ii) sem controle rígido da parcela ou 

do bem que foi extraído e (iii) sem onerar a fonte da qual fonte retirada aquela informação. Dessa 

maneira. o simples fato de um usuário acessar um artigo online e estudar o seu conteúdo. de certa 

maneira seria um direito de retirada. Pois. da mesma forma que o usuário de um parque retirou para 

si um fruto de uma árvore. aquele usuário retirou para si um bem. nesse caso o conhecimento. de 

uma fonte à qual obteve o direito de acesso e retirada. 

Cumpre notar que. com os commons de conhecimento. em alguns modelos o pagamento por 

um direito que seria inicialmente de acesso. acaba por englobar também um direito de retirada. 

Basta pensar em um modelo onde o usuário realiza a assinatura de uma revista online ou de um 

periódico. Em um primeiro momento o usuário terá direito a acessar determinadas publicações. 

Entretanto. é inevitável que. com o acesso. aquele usuário venha a exercer também um direito de 

retirada. retirando para si o conhecimento contido naquele conteúdo a qual foi disponibilizado o 

acesso. 

Outra plataforma que pode ser utilizada como exemplo para a presente reflexão são os 

serviços de streaming. como o Spotify. O usuário. ao contratar o serviço. recebe o direito de acessar 

uma infinidade de músicas sem custos adicionais. O direito é o de acesso. entretanto. o usuário 

pagante pode também realizar o download dessas músicas – “retirando” para si uma parcela daquele 

acervo - para usufruir do serviço de maneira offline.  

Não bastasse esse exemplo para ilustrar um modelo onde o direito de acesso está 

diretamente ligado ao direito de retirada. basta pensar em um caso mais extremo das tecnologias de 

streaming de música: a contratação do serviço por um músico. que poderia usufruir dessa 

plataforma como um usuário comum. exercendo os atos acima mencionados. bem como teria acesso 

a um imenso acervo de inspirações e nossos conhecimentos para a posterior elaboração de suas 

obras que. poderiam. inclusive. se valer de trechos de músicas ali disponibilizadas e que seriam 

utilizadas em remixes.   

Os direitos de escolha coletiva. quais sejam: os direitos de administração. exclusão e 

alienação possuem uma tarefa complexa quando se trata dos commons de conhecimento. Como 

administrar. evitar o acesso desautorizado ou alienar bens imateriais. não-rivais? Para tanto. foram 

desenvolvidas. legalmente e tecnologicamente. medidas para evitar ou limitar o acesso a um 

determinado bem não-rival. como é o caso das tecnologias DRMs (Digital Rights Management). 

Tais medidas tecnológicas podem impedir a cópia de um conteúdo digital em uma determinada 
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mídia ou permitir que tal conteúdo só seja reproduzido um determinado número de vezes ou em 

determinados hardwares/ aplicativos. Licenças de Uso com cláusulas restritivas também podem 

exercer um papel relevante para evitar a disseminação desautorizada de um determinado conteúdo. 

o que prejudicaria o exercício dos direitos de exclusão e alienação. 

Dessa maneira. a fácil e rápida reprodutibilidade. a não-rivalidade e a existência de diversas 

tecnologias criadas para superar qualquer medida tecnológica. podem representar fatores que 

dificultem o exercício dos direitos de escolha coletiva nesses determinados modelos. 

Outro ponto que merece reflexão é que os direitos de administração. alienação e exclusão 

podem. por vezes se confundir nos novos modelos digitais. o que dificulta a análise sob a 

perspectiva do Feixe de Direitos. Ou seja. valendo-se dos exemplos acima – as plataformas de 

streaming e um portal de notícias – o direito de administrar. excluir ou alienar um determinado bem 

seria de responsabilidade do titular daquela plataforma ou do titular do portal de notícias. que 

mediante o oferecimento ao usuário de um acesso condicionado a um pagamento. por exemplo. 

disponibilizaria o acesso a um determinado recurso sobre o qual detém os direitos de escolha 

coletiva. 

Cumpre ressaltar que os comentários acima e a reflexão proposta não se aplicam a todos os 

modelos envolvendo commons de conhecimento. mas principalmente aos modelos envolvendo 

tecnologias da informação e comunicação. como o software. de aspecto proprietário. fechado. Dessa 

maneira. as tecnologias ou bens que fazem parte do Movimento Free Software5 ou Open Source 

Initiative6. por exemplo. representam em uma possibilidade de exercício conjunto desses direitos de 

propriedade de acordo com as limitações e especificidades de suas licenças. 

Além das duas iniciativas acima. merece destaque também a iniciativa do Creative 

Commons7 e as suas respectivas licenças que. analisadas sob a perspectiva do Feixe de Direitos. 

dariam ensejo a um novo artigo. 

 Por fim. merece atenção o entendimento de Coriat (2011. p. 20) sobre a existência de um 

novo aspecto do Feixe de Direitos e que é particular dos commons de conhecimento. quais sejam: as 

“additionality rules”. que são responsáveis por especificar as condições sob as quais o 

melhoramento de um determinado common deve ser realizado. e que pode ser diretamente 

observado no caso dos Softwares Livres com suas respectivas licenças. 
                                                           
5 https://www.fsf.org/pt-br 
6 http://opensource.org/ 
7 https://creativecommons.org/ 
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Nesse ponto. destaca-se o potencial de geração de inovações advindo das características dos 

commons de conhecimentos permitem que tais bens e recursos sejam considerados como uma nova 

forma de se inovar (CORIAT. 2011. p. 21). 

Ainda sobre o potencial inovador dos commons de conhecimento. merece transcrição o 

entendimento de Coriat (2011. p.21): 

Obviously. one of the chief interests of these new knowledge commons lies in this 
feature: their potential to revolutionize the production and circulation of 
information and knowledge. while at the same time protecting and guaranteeing the 
rights of earlier inventors as in the case for people cooperating through creative 
commons protocols. 

VI. CONCLUSÃO 
O presente estudo buscou propor uma análise dos commons de conhecimento sob a 

perspectiva do feixe de direitos mediante a apresentação dos conceitos e características dos 

commons tradicionais. dos commons de conhecimento e do feixe de direitos. Ainda. foram 

apresentadas algumas distinções relevantes entre ambos os recursos no que se refere às suas 

características. bem como as possíveis consequências do seu uso sem qualquer controle ou estrutura 

de governança. como foi o caso da Tragédia dos Comuns e dos Anticommons. 

A reflexão proposta acerca da análise dos commons de conhecimento sob a perspectiva do 

Feixe de Direitos de Ostrom e Schlager permitiu a exposição de problemáticas quando do estudo 

desse modelo nas tecnologias de informação e comunicação atuais. haja vista que a dinâmica desse 

Feixe de Direitos ao ser aplicado aos commons de conhecimento se altera. inclusive. com a inclusão 

de novas regras ou direitos como as additionality rules trazidas por Coriat (2011). 

Dessa forma. e apoiando-se no que foi apresentado por Coriat (2011. pp.12-13) ressalta-se 

aqui a importância da existência de estruturas de governanças para garantir a durabilidade e 

sustentabilidade de determinados commons. haja vista a existência de determinadas peculiaridades 

nessas relações. que demandam a existência de tais estruturas. tais como:  interesses distintos entre 

os usuários de um determinado recurso e a possibilidade do free riding; a necessidade da existência 

de dispositivos eficientes para a resolução de problemas entre os usuários de um determinado 

recurso. etc.  

Entretanto. as estruturas de governança deverão obedecer às peculiaridades de cada recurso. 

haja vista a existência de distinções relevantes no que concerne aos objetivos da sua regulação: 

enquanto nos commons tradicionais o controle visa a preservação de um recurso. nos commons de 

conhecimento o controle deverá privilegiar as formas de enriquecimento do conteúdo daquele 

recurso mediante o acesso e disseminação. 
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Cumpre ressaltar que o presente estudo não pretende exaurir a discussão a respeito dos 

commons. mas sim em constituir-se como um substrato para a realização de estudos futuros sobre o 

tema no que tange às dinâmicas de propriedade existentes no meio digital. tal como a relação dos 

Feixes de Direitos de Propriedade proposto por Ostrom e Schlager (1996) com as licenças Creative 

Commons ou Software Livre. 
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INTERFACE ENTRE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E 

DIREITO DA CONCORRÊNCIA - ANÁLISE DE EXERCÍCIO ABUSIVO DE 

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELETCUAL NO ÂMBITO DE 

LICENCIAMENTO 

 

INTERFACE BETWEEN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND 

COMPETITION LAW - ANALYSIS OF ABUSIVE INTELLETCUAL 

PROPERTY RIGHTS IN LICENSING AGREEMENTS 

 

VANESSA PIRRÓ1 

 

Resumo: 

Os bens de propriedade intelectual, bem como o direito da concorrência visam 

resguardar interesses constitucionais. Trata-se de institutos que, em regra, convivem 

de forma pacífica, operando como importante ferramenta ao desenvolvimento da 

economia e concorrência, possibilitando, ainda, acesso a tecnologias e novos 

produtos. No entanto, em determinadas situações direitos de propriedade intelectual 

e direito da concorrência podem acarretar conflitos. O presente trabalho demonstrará 

algumas situações que possam gerar conflitos entre direitos de propriedade 

intelectual e direito da concorrência, bem como eventuais decisões a respeito de tais 

conflitos.  

 

Palavras-Chave: Propriedade Intelectual. Direito da Concorrência. Contratos de 

Licenciamento. Exercício Abusivo de Direitos. 

Abstract: 

Intellectual property rights and competition Law have the purposes of safeguarding 

constitutional rights. They are both institutes that, as a rule, pacifically coexist, and 

act as a valuable tool for economic and competition development. These institutes 

also play an important role in providing access to new technologies and products. 

                                                           
1 Aluna de Mestrado de Direito Comercial da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 

PUC/SP, orientada pelo Prof. José Roberto d´Affonseca Gusmão. Advogada Sênior do escritório 
Koury Lopes Advogados.   
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Notwithstanding, in specific situations, some conflicts may arise from the 

coexistence between intellectual property and competition rights. In this paper we 

will discuss some of the situations which may cause conflicts between intellectual 

property and competition rights and also former decision relating to these matters.   

 

Keyword: Intellectual Property. Competition Law. License Agreements. Abuse of 

rights.  

 

I. INTRODUÇÃO 

 

O objetivo desse trabalho é analisar a relação existente entre direitos de propriedade 

intelectual e direito da concorrência. Ambos institutos visam proteger interesses 

constitucionalmente garantidos, de modo que a sua convivência, em regra, pacífica, 

em algumas situações podem ocasionar conflitos.  

 

No presente trabalho serão analisados os fundamentos do direito de propriedade 

intelectual e do direito da concorrência, bem como os limites a serem considerados 

quando do exame de eventuais conflitos entre tais direitos. 

 

Tais conflitos são verificados, principalmente, em caso de exercícios abusivos de 

direitos de propriedade intelectual, os quais podem ocorrer de variadas formas e de 

maneira ampla. Para fins do presente trabalho, a análise será restrita a práticas 

envolvendo o licenciamento de direitos de propriedade intelectual.  

 

II. FUNDAMENTOS DO DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E 

DO DIREITO DA CONCORRÊNCIA 

 

A propriedade intelectual abrange, basicamente, o direito autoral, por meio da 

proteção de obras artísticas, científicas e literárias, cuja tutela é prevista na Lei nº 

9.610/1998, o software, protegido por meio da Lei nº 9.609/1998, e a propriedade 

industrial, por meio da proteção conferida a invenções, modelos de utilidade, 

desenhos industriais, marcas, e através da coibição de práticas que configuram 

concorrência desleal, conforme estabelecido na Lei nº 9.279/1996 (“Lei da 
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Propriedade Industrial”).  

 

Os bens de propriedade intelectual têm importante valor aos seus titulares, 

permitindo distinguir e diferenciar seus produtos e serviços, o que lhes garante 

vantagem competitiva. Tendo em vista o seu valor, o papel da propriedade 

intelectual no desenvolvimento e competição no mercado é amplamente 

reconhecido. Nesse sentido, Juliana L.B. Vegas ao apontar a importância de bens de 

propriedade intelectual para as empresas: 

 
(...) cada vez mais o valor de uma empresa é representado não pelos seus 
bens tangíveis, mas pelos intangíveis: conhecimento das tecnologias de 
ponta, ideias, designs e o valor estratégico criado pelo desenvolvimento 
da informação e pela criatividade, tais como novas tecnologias, marcas, 
patentes, segredos de indústria e de negócios, serviços, software e 
entretenimento2. 

 

A propriedade intelectual concede ao seu detentor um monopólio temporário sobre o 

objeto protegido. Esse monopólio é uma contrapartida ao esforço intelectual e 

investimento com pesquisa e desenvolvimento despendidos pelo detentor. Trata-se 

de um monopólio legal.  

 

Paulo Marcos Rodrigues Brancher, em sua tese de doutorado, aponta a natureza 

excludente dos direitos de propriedade intelectual, que afetaria a liberdade dos 

agentes econômicos, interferindo em sua relação social, gerando, desse modo, a 

necessidade de regulação desses direitos: 

    
(...) O direito da propriedade, portanto, é um direito excludente e, como 
tal, afeta um dos mais preciosos direitos fundamentais do ser humano: a 
liberdade (desses terceiros), assim interferindo nas relações sociais, 
principalmente de natureza civil e econômica. Como resultado, cria-se a 
necessidade de regulação desse direito, a fim de que o equilíbrio das 
relações sociais não seja rompido por uma incapacidade do Estado de 
proteger o direito de um sem ferir o que razoavelmente se espera do 
direito de liberdade do outro3. 

                                                           
2 VIEGAS, Juliana L.B., Aspectos Legais de Contratação na Área da Propriedade Industrial, in: 

PEREIRA DOS SANTOS, ManoelJ.; JABUR, Wilson Pinheiro, Contratos de Propriedade 
Industrial e Novas Tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 4 

3 BRANCHER, Paulo Marcos Rodrigues, Direito da concorrência e propriedade intelectual – Da 
inovação tecnológica ao abuso de poder, Tese apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia 
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O direito concorrencial, por sua vez, visa o equilíbrio do mercado e a livre 

competição, por meio da repressão ao abuso do poder econômico. O direito 

concorrencial, muitas vezes através da intervenção estatal, disciplina e regula as 

condutas dos agentes econômicos no mercado com o intuito de proteger a 

concorrência e os consumidores. Para Calixto Salomão Filho, em que pese o 

consumidor não ser o destinatário final das normas referentes ao direito da 

concorrência “(...) toda a teorização econômica do direito da concorrência baseia-se 

na proteção do consumidor”4. 

 

As normas referentes ao direito da concorrência visam implementar a 

competitividade e eficiência do mercado.  

 

Com base nos fundamentos acima apontados, depreende-se que tanto o direito de 

propriedade intelectual e o direito da concorrência têm como função o estímulo à 

concorrência eficaz, aumentando a competitividade, através da tecnologia, novos 

produtos e técnicas.  

 

Dessa forma, em geral, direitos de propriedade intelectual e direito da concorrência 

possuem, em regra, uma relação de complementaridade.  

 

III. DA INTERFACE ENTRE DIREITOS DA PROPRIEDADE 

INTELECTUAL E DIREITO DA CONCORRÊNCIA 

 

O direito da concorrência tem caráter instrumental e visa garantir a dignidade 

humana, mediante a repressão ao abuso do poder econômico, em atenção ao 

princípio da livre concorrência, previsto no artigo 170, IV, da Constituição Federal, e 

ao aumento arbitrário de lucros, garantindo a proteção ao consumidor, segundo 

artigo 170, V, da Constituição Federal5.  

                                                                                                                                                                    
Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Doutor em 
Direito das Relações Econômicas Internacionais, sob a orientação do Professor Doutor Celso 
Fernandes Campilongo, p. 51. 

4 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial – As condutas, São Paulo: Malheiros, Editores, 
2003, p. 81. 

5 FORGIONI, Paula. Os Fundamentos do Antitruste, 5 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora 
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A dignidade humana seria garantida através de um modelo de concorrência perfeita, 

que conferiria bem estar aos consumidores, aos produtores e aos participantes da 

economia. O modelo de concorrência perfeita é detalhado por Paulo Eduardo Lilla:  

 
O modelo de concorrência perfeita descreve uma estrutura de mercado na 
qual há um grande número de ofertantes e compradores, de modo que 
nenhum agente, isoladamente, tem capacidade para influenciar o nível da 
oferta (quantidade de bens ofertados) e nem os preços de equilíbrio. 
Nessas condições, os preços no mercado obedecem à correlação perfeita 
entre oferta e demanda, sem a influência individual, quer dos ofertantes 
quer dos compradores. Seus pressupostos são: (i) a existência de grande 
número de produtores e compradores; (ii) a homogeneidade dos produtos, 
ou seja, eles são substitutos perfeitos, não havendo diferenciação entre 
eles; (iii) o conhecimento generalizado das informações sobre lucros, 
preços, etc.; (iv) igual acesso à tecnologia e aos fatores de produção, tanto 
por parte das empresas instaladas na indústria, como por parte das que 
planejam entrar nela; e (v) a inexistência de barreiras à entrada ou saída 
do mercado.6 

 

Visando garantir o bem estar social e a dignidade humana, o direito antitruste atua de 

modo a impedir que agentes econômicos passem a ter grande poder de mercado, 

podendo exercer monopólio contra terceiros, se afastando do modelo de concorrência 

perfeita. 

 

Nesse sentido, considerando o modelo neoclássico de concorrência perfeita acima 

mencionado, vislumbra-se um aparente conflito entre direito de propriedade 

intelectual e direito da concorrência, na medida em que o direito de propriedade 

intelectual garante privilégios que diminuem e, algumas vezes, afastam a 

concorrência em um determinado segmento econômico.   

 

Ao oposto do modelo neoclássico de concorrência perfeita, há, também, a corrente 

da “destruição criativa” de Joseph Schumpeter, segundo a qual a concorrência 

configuraria uma espécie de incentivo para melhorar a atuação dos agentes 

                                                                                                                                                                    
Revista dos Tribunais, 2012, p. 186  

6 LILLA, Paulo Eduardo. Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência – Uma abordagem sob a 
perspectiva do Acordo TRIPS. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 61 
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econômicos, gerando inovação e novos produtos. Confiram-se os comentários da 

doutrina sobre a corrente da destruição criativa: 

 
É bastante conhecida entre nós a idéia de ‘destruição criativa’, 
desenvolvida por Joseph Schumpeter. A concorrência impele o agente 
econômico a ser cada vez melhor e, nessa luta, leva-o ao aprimoramento, 
gerando inovação e, consequentemente, progresso. Quando a empresa 
conquista a inovação, é natural até que destrua seus concorrentes, mas, 
porque esse processo leva ao desenvolvimento da economia como um 
todo, deve ser estimulado.7 
 
No entanto, em oposição ao modelo estático da concorrência perfeita, que 
pressupõe completo equilíbrio de mercado, o economista austríaco 
Schumpeter aborda a concorrência como processo dinâmico no qual os 
agentes econômicos buscam constantemente a inovação e diferenciação 
de produtos, de modo a garantir maiores fatias do mercado e, 
consequentemente, a obtenção de lucros extraordinários. Assim, novas 
tecnologias são rapidamente substituídas por outras mais inovadoras, 
tornando aquelas obsoletas, levando a um ciclo tecnológico que pressiona 
os agentes econômicos a investirem cada vez para incrementar as 
tecnologias existentes ou até mesmo a introduzir novos produtos que as 
substituam por completo. Esse processo dinâmico, que Schumpeter 
convencionou chamar de ‘destruição criativa’, contribui para o progresso 
tecnológico e científico, beneficiando o bem-estar econômico e social, 
uma vez que esses novos produtos e serviços serão aproveitados por toda 
a coletividade8.  

 

De acordo com a corrente da “destruição criativa”, a concorrência visaria o 

desenvolvimento tecnológico, de maneira que o direito da concorrência abriria mão 

da concorrência estática perfeita em prol de uma concorrência dinâmica, que 

garantiria investimentos em inovação e criação de novos produtos.  

 

O direito da propriedade intelectual atua como meio de recompensa aos agentes 

econômicos responsáveis pela inovação, conferindo-lhes direito de exclusividade 

sobre as suas criações. 

 

Nesse cenário, o direito da propriedade intelectual coexiste pacificamente com o 

direito da concorrência, ambos buscando um aumento da eficiência dinâmica da 

concorrência, mediante incentivo à inovação e criação de novos produtos. Esse é o 

entendimento de Maristela Basso: 

                                                           
7 FORGIONI, Paula. Os Fundamentos do Antitruste, 5 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2012, p. 318 
8 LILLA, Paulo Eduardo. Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência – Uma abordagem sob a 

perspectiva do Acordo TRIPS. São Paulo: Quartier Latin, 2014, p. 62-63 
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(...) A propriedade intelectual e o direito concorrencial compartilham um 
propósito comum de assegurar os níveis de inovação nos mercados e a 
proteção do consumidor. Os direitos de propriedade intelectual oferecem 
incentivos para a inovação e a sua disseminação nos mercados, a partir de 
‘direitos’ que podem ser exercidos pelos seus titulares/criadores 
inventores de novos produtos, processos mais eficientes e obras dotadas 
de originalidade – todos eles diretamente destinados aos consumidores. O 
direito concorrencial, por seu turno, promove a inovação e o bem-estar do 
consumidor a partir da aplicação de normas proibitivas de condutas 
restritivas à concorrência no mercado, buscando uma política corretiva e 
preventiva.9 

  

Em que pese a possibilidade de convivência harmônica entre direito de propriedade 

intelectual e direito da concorrência, vislumbram-se situações em que o exercício de 

direito de propriedade intelectual ocorre de forma abusiva, acarretando restrições à 

concorrência. Como será abordado a seguir, eventuais restrições impostas por 

direitos da propriedade intelectual somente justificam a intervenção da autoridade 

antitruste caso observados alguns pressupostos.  

 

IV. EXERCÍCIO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E 

PODER DE MERCADO 

 

Como pressuposto para a configuração de prática abusiva envolvendo direitos de 

propriedade intelectual a ensejar intervenção, é mandatório que o agente econômico 

autor do abuso detenha poder de mercado no setor em que atua, podendo alterar 

unilateralmente as condições daquele mercado.  

 

A Lei nº 12.529/2011, em seu artigo 36, §2º, presume a ocorrência de posição 

dominante sempre que uma empresa ou grupo de empresas for capaz de alterar 

unilateral ou coordenadamente as condições de mercado ou quando controlar 20% 

(vinte por cento) ou mais do mercado relevante, podendo este percentual ser alterado 

pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE para setores 

específicos da economia. 

 

                                                           
9 BASSO, Maristela. Propriedade Intelectual e Importação Paralela. São Paulo: Atlas, 2011, p. 206 
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Para se constatar a ocorrência de posição dominante deve-se examinar, inicialmente, 

o mercado relevante no qual se verifica o ato objeto de intervenção da autoridade 

antitruste.  

 

Paula Forgioni conceitua o mercado relevante como “aquele em que se travam as 

relações de concorrência ou atua o agente econômico cujo comportamento está sendo 

analisado”.10 

 

O mercado relevante deve ser analisado sob dois aspectos, o mercado relevante 

geográfico, que constitui a área geográfica na qual se verifica a prática considerada 

como anticoncorrencial, e o mercado relevante de produto, o qual refere-se ao bem 

ou serviço oferecido pelo agente econômico que enfrenta a concorrência.  

 

A delimitação do mercado relevante é tarefa árdua, de modo que a doutrina apresenta 

diversas metodologias para a sua apuração. No Brasil, verifica-se a aplicação da 

metodologia norte-americana do monopolista hipotético, conforme Guia para 

Análise Econômica de Atos de Concentração Horizontal, anexo à Portaria 

SEAE/SDE nº 50, de 1º de agosto de 2001: 

 
“A definição de um mercado relevante é o processo de identificação do 
conjunto de agentes econômicos, consumidores e produtores, que 
efetivamente limitam as decisões referentes a preços e quantidades da 
empresa resultante da operação. Dentro dos limites de um mercado, a 
reação dos consumidores e produtores a mudanças nos preços relativos - 
o grau de substituição entre os produtos ou fontes de produtores - é maior 
do que fora destes limites. O teste do “monopolista hipotético”, descrito 
adiante, é o instrumental analítico utilizado para se aferir o grau de 
substitutibilidade entre bens ou serviços e, como tal, para a definição do 
mercado relevante. 
 
Procedimento. O teste do “monopolista hipotético” consiste em se 
considerar, para um conjunto de produtos e área específicos, começando 
com os bens produzidos e vendidos pelas empresas participantes da 
operação, e com a extensão territorial em que estas empresas atuam, qual 
seria o resultado final de um “pequeno porém significativo e não 
transitório” aumento dos preços para um suposto monopolista destes bens 
nesta área. Se o resultado for tal que o suposto monopolista não considere 
o aumento de preços rentável, então a SEAE e a SDE acrescentarão à 
definição original de mercado relevante o produto que for o mais próximo 
substituto do produto da nova empresa criada e a região de onde provém a 

                                                           
10 FORGIONI, Paula. Os Fundamentos do Antitruste, 5 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2012, p. 211 
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produção que for a melhor substituta da produção da empresa em questão. 
Esse exercício deve ser repetido sucessivamente até que seja identificado 
um grupo de produtos e um conjunto de localidades para os quais seja 
economicamente interessante, para um suposto monopolista, impor um 
“pequeno porém significativo e não transitório aumento” dos preços. O 
primeiro grupo de produtos e localidades identificado segundo este 
procedimento será o menor grupo de produtos e localidades necessário 
para que um suposto monopolista esteja em condições de impor um 
“pequeno porém significativo e não transitório” aumento dos preços, 
sendo este o mercado relevante delimitado. Em outras palavras, "o 
mercado relevante se constituirá do menor espaço econômico no qual seja 
factível a uma empresa, atuando de forma isolada, ou a um grupo de 
empresas, agindo de forma coordenada, exercer o poder de mercado." 

 

Os pressupostos acima delineados devem estar presentes em caso de intervenção da 

autoridade antitruste em razão do exercício abusivo de direitos de propriedade 

intelectual. Com efeito, o mero exercício do monopólio legal conferido a direitos de 

propriedade intelectual, por si só, não é suficiente para caracterizar uma conduta 

anticompetitiva. Ao contrário, o exercício de direitos de propriedade intelectual, em 

regra, implica em vantagem para a eficiência dinâmica da concorrência. 

 

Não obstante, quando exercidos de forma a afastar qualquer eficiência concorrencial, 

excluindo rivais ou impedindo o ingresso de outros concorrentes, os direitos de 

propriedade intelectual podem se sujeitar à regulação antitruste.  

 

V. PRINCIPAIS PRÁTICAS ABUSIVAS ENVOLVENDO LICENCIAMENTO 

DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

A Lei nº 12.529/2011 tipifica, no artigo 36, §3º, incisos XIV e XIX, como prática 

anticoncorrencial, açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade 

industrial ou intelectual ou de tecnologia e exercer ou explorar abusivamente direitos 

de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca.  

 

Embora as condutas tipificadas no artigo 36 da Lei nº 12.529/2011 sejam amplas, 

limitaremos nossa abordagem a algumas práticas envolvendo o licenciamento de 

direitos de propriedade intelectual.  
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Contratos envolvendo licenciamento de direitos de propriedade intelectual são 

importantes instrumentos pró concorrenciais, na medida em que possibilitam o 

acesso a novas tecnologias e novos produtos por parte de empresas que não possuem 

estrutura e capital suficientes para desenvolvê-los. Ademais, contratos de 

licenciamento de direitos de propriedade industrial permitem a integração entre 

tecnologias que favorecem a criação de novos produtos. 

 

Os contratos de licenciamento de direitos de propriedade intelectual podem ser 

verticais, por meio dos quais a empresa detentora dos direitos os licencia para que 

outra empresa os utilize, produzindo e comercializando o produto final, bem como 

horizontais, nos quais a relação ocorre entre os concorrentes, que em alguns casos 

contribuem para o aprimoramento de tecnologias e produtos.  

 

Tendo em vista que esses contratos envolvem importantes ativos das empresas, 

muitas vezes o licenciante quer se assegurar da correta utilização dos seus direitos, 

bem como garantir o retorno do seu investimento, impondo, dessa forma, condições 

restritivas que podem gerar preocupações do ponto de vista concorrencial.  

Trataremos a seguir das cláusulas restritivas mais comuns e já analisadas pelas 

autoridades antitrustes brasileiras e estrangeiras. 

 

(i) Licenciamento cruzado e pool de patentes 

 

A prática de pool de patentes ou licença cruzada é adotada por empresas detentoras 

de direitos de patentes com o intuito de licenciarem tais patentes entre si.  

 

Geralmente as patentes objeto do licenciamento cruzado são interligadas e se 

sobrepõem, por isso, o seu licenciamento conjunto trará um uso mais extenso, 

completo e pleno do seu objeto.  

 

O licenciamento cruzado pode ser observado por meio da celebração de contratos 

entre as empresas detentoras de patentes, de forma direta, ou por meio da criação de 

uma joint venture que concentre os direitos de exploração dessas patentes e as 

licencie às empresas participantes do pool.  
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A celebração de licenciamento cruzado ou da criação de pools tem o objetivo de 

eliminar eventuais restrições de exploração de patentes de bloqueio e mitigar riscos 

de litígios entre os titulares de patentes que se sobrepõe. Ademais, o uso conjunto 

dessas patentes permite uma exploração mais completa do seu objeto, acarretando no 

aperfeiçoamento e criação de novos produtos, em prol da concorrência e dos 

consumidores.  

 

Em que pese geralmente aceitas e consideradas pró competitivas pelas Antitrust 

Guidelines for the Licensing of Intellectual Property do Federal Trade Commission - 

FTC nos Estados Unidos, as práticas de licenciamento cruzado e pools de patentes 

podem gerar ilícitos concorrenciais. 

 

Dentre tais ilícitos destacam-se a possibilidade de fixação de preços, a divisão de 

mercado, de modo a limitar as opções de escolha dos consumidores, e a exclusão de 

concorrentes.  

 

(ii) Grantback clauses  

 

As cláusulas de grantback estabelecem a obrigação de o licenciado licenciar 

eventuais melhorais ou aprimoramentos realizados na criação intelectual do 

licenciante. A cláusula grantback pode ser exclusiva ou não exclusiva. 

 

Trata-se de cláusulas que geram efeitos benéficos à concorrência, na medida em que 

podem garantir atualizações à criação intelectual licenciada e compartilhar os custos 

decorrentes de tais aperfeiçoamentos, configurando estímulo à inovação. Tais 

cláusulas também podem mitigar os efeitos decorrentes de patentes que se 

sobrepõem, impedindo o uso pleno de patentes licenciadas.  

 

Por outro lado, tais medidas podem implicar em um desincentivo ao licenciado de 

realizar melhorias na criação intelectual licenciada, uma vez que o licenciado poderá 
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ser obrigado a garantir direitos de exploração exclusiva sobre tais melhorias ao 

licenciante. Além disso, essa prática poderá estender o monopólio e aumentar o 

poder de mercado do licenciante.    

 

No Ato de Concentração nº 08012.000311/2007-26, o CADE examinou contrato de 

licenciamento de patente celebrado entre a Monsanto do Brasil Ltda. e a Syngenta 

Seeds Ltda., no qual a Syngenta estaria obrigada a retrolicenciar aperfeiçoamentos 

envolvendo o ativo negociado. O CADE entendeu se tratar de prática 

anticompetitiva, já que impossibilitaria a Syngenta de explorar os direitos de 

propriedade intelectual decorrentes dos aprimoramentos e melhorias dos ativos, 

tornando a Monsanto a única possibilitada a gozar de tais aperfeiçoamentos, 

estendendo o seu poder de mercado.  

 

Dessa forma, o CADE aprovou a operação com restrições, permitindo que a 

Syngenta celebrassem acordos semelhantes sem qualquer tipo de limitação.  

(iii) Licenças casadas 

 

Licenças casadas envolvendo direitos de propriedade intelectual têm o mesmo 

princípio de vendas casadas em outros setores da economia. Por meio das licenças 

casadas, o titular de um ativo de propriedade intelectual condiciona a sua licença à 

aquisição ou licença envolvendo ativos de propriedade intelectual, protegidos pelos 

mesmos direitos ou não.  

 

A licença casada de direitos de propriedade intelectual pode ser observada por meio 

de cláusulas obrigatórias nesse sentido, ou por meio de integração de tecnologias, de 

modo que o uso da tecnologia licenciada somente será vantajoso em caso da também 

aquisição/licença de uma tecnologia complementar. 

 

Em que pese a licença casada ter o condão de promover um produto não dominante, 

a sua prática é geralmente condenada pela legislação brasileira, em especial pela Lei 

nº 8.078/1990, Código de Defesa do Consumidor, que a tipifica como prática 

abusiva, e pela Lei nº 12.529/2011, que em seu artigo 36, inciso XVIII, a caracteriza 

como infração à ordem econômica.   
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Segundo entendimento de Paulo Marcos Rodrigues Brancher, caso verificada a 

venda casada em setor no qual há diversos concorrentes, sendo vislumbrada a 

possibilidade de produtos substituíveis, não haveria que se condenar tal prática: 

 
(...) Uma venda casada em produtos ou tecnologias onde não há limitação 
de concorrentes, ofertando-se produtos substituíveis e ao alcance do 
consumidor, apenas permite a este a escolha entre adquirir produtos 
substituíveis em separado ou adquirir o conjunto de produtos de forma 
agregada. Nas vezes em que a agregação se dá por motivo de redução nos 
custos de fabricação, até a diminuição do preço concorrência em seus 
produtos substituíveis não faz a situação voltar para o status quo ante, 
mesmo se o agente não detiver poder de mercado.11 

 

Ocorre que, no âmbito da propriedade intelectual, há uma presunção de que o 

detentor de uma criação intelectual seria detentor de poder de mercado, de modo que 

a licença casada, por si só, já configuraria um ilícito. Essa presunção prevaleceu por 

muito tempo nas análises realizadas pelas autoridades antitrustes e Cortes 

americanas.  

 

No ano de 2006, no entanto, no julgamento do caso Illinois Tool Works v 

Independent Ink12, a Suprema Corte americana afastou a presunção de poder de 

mercado por parte do detentor de direitos de propriedade intelectual.  

 

Em tal caso, a Illinois Tool produzia placas, objeto de patente, e tintas não 

patenteadas de impressoras destinadas à impressão de códigos de barras. Os 

fabricantes de impressoras que utilizavam as placas produzidas pela Illinois Tool 

somente estariam autorizados a adquirir tais placas, mediante a compra também das 

tintas. A Independent Ink, também fabricante de tintas para impressoras, ajuizou uma 

ação contra a Ilinois Tool alegando infração concorrencial.  

                                                           
11 BRANCHER, Paulo Marcos Rodrigues, Direito da concorrência e propriedade intelectual – Da 

inovação tecnológica ao abuso de poder, Tese apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Doutor em 
Direito das Relações Econômicas Internacionais, sob a orientação do Professor Doutor Celso 
Fernandes Campilongo, p. 153 - 154. 

 
12 547 US 28 (2006) 
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Ao julgar o caso, a Suprema Corte americana entendeu que não haveria que se 

presumir eventual poder de mercado por parte da Illinois Tool, cabendo à 

Independent Ink comprovar tal circunstância. Diante da ausência de provas nesse 

sentido, a Suprema Corte entendeu que a Illinois Tool não teria praticado nenhum ato 

anticoncorrencial.  

 

Percebe-se, dessa forma, uma flexibilização na prática de licenciamento casado, de 

modo que tal conduta, não necessariamente, causaria efeitos anticompetitivos no 

respectivo mercado relevante.  

 

(iv) Cláusulas de exclusividade 

 

No direito brasileiro, as cláusulas de exclusividade em contratos envolvendo o 

licenciamento de direitos de propriedade intelectual são comuns e não possuem, em 

princípio, caráter anticoncorrencial.  

 

Ao contrário, cláusulas dessa natureza podem implicar em uma exploração mais 

eficiente da tecnologia licenciada, bem como em um incentivo ao licenciante em 

fornecer sua tecnologia ao licenciado, sabendo que a sua tecnologia será explorada 

de forma efetiva.  

 

Por outro lado, a exclusividade imposta pode acarretar fechamento de mercado, 

impedindo que titulares de ativos de propriedade intelectual substitutos atuem de 

forma efetiva em seu respectivo setor, o que, em princípio, justificaria a intervenção 

antitruste.  

 

Vale ressaltar que o atual posicionamento dos Estados Unidos é analisar se as 

restrições impostas pela exclusividade são compensadas pelas eficiências dinâmicas 

no mercado relevante. Caso não sejam vislumbrados efeitos como fechamento de 

mercado, impossibilidade de substituição de produtos e tecnologias, por exemplo, a 

prática poderá ser condenada.  
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Tal análise também é feita na União Europeia, de modo que, caso verificado que as 

limitações impostas pela exclusividade prejudicam a condução de pesquisas e 

desenvolvimento, a exclusividade será passível de intervenção.   

 

(v) Recusa unilateral de licenciamento de ativos de propriedade 

intelectual  

 

Não há dúvidas de que o titular de um direito de propriedade intelectual, como tal, 

detém o monopólio de sua criação, podendo impedir terceiros de utilizar o seu 

objeto, sob qualquer meio. Com efeito, a possibilidade de exclusão é uma das 

características intrínsecas da propriedade intelectual.  

 

Ocorre que, algumas vezes, a recusa no licenciamento de direitos de propriedade 

intelectual pode causar efeitos na concorrência e nos consumidores. Tais efeitos são 

observados, principalmente, quando a recusa no licenciamento envolve “essential 

facilities”, dos quais o mercado dependa para o desenvolvimento de novos produtos 

e tecnologia. Assim, a recusa no licenciamento de tais insumos teria como efeito a 

clara exclusão de concorrentes do mercado.  

 

A recusa de licenciamento constitui tema de grande controvérsia na doutrina e na 

jurisprudência estrangeira, havendo decisões no sentido de não se tratar de ilícito 

concorrencial, mas mero exercício de direito licitamente conferido, e outras 

reconhecendo a possibilidade de a sua imposição gerar efeitos anticompetitivos.  

 

A jurisprudência americana tem a tendência de considerar a recusa em licenciar 

como mera prática de direitos de propriedade intelectual. Como já mencionado, a 

possibilidade de exclusão advém da própria natureza da propriedade intelectual, 

devendo tal conduta ser analisada sob o prisma do monopólio legal. Não obstante, 

esse entendimento não é unânime.  
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No caso Image Technical Services, Inc. v. Eastman Kodak Co.13 houve o 

reconhecimento de que a recusa em disponibilizar peças de reposição pela Kodak a 

empresas independentes que realizariam serviços de manutenção em produtos da 

Kodak configuraria ilícito concorrencial. A Kodak foi acusada de excluir a 

concorrência e usar seu poder de mercado para aumentar sua participação no 

mercado de manutenção, no qual também atuaria.  

 

A Ninth Circuit reconheceu a intenção da Kodak de estrangular a concorrência ao 

negar insumo essencial às empresas que prestariam serviços de manutenção, o que 

seria prejudicial ao consumidor.  

 

Em caso semelhante evolvendo a CSU LLC e a Xerox Corp.14 o julgamento foi 

diverso. A Xerox, fabricante de copiadoras, passou a recusar a venda de peças de 

reposição para prestadores de serviços independentes, que concorriam com a Xerox 

nesse mercado.  

 

Ao analisar o caso, o Tribunal entendeu que a Xerox estaria exercendo seus direitos 

de propriedade intelectual e somente poderia ser questionada caso tais direitos 

tivessem sido obtidos de forma irregular, o que não seria o caso.  

 

Os entendimentos diversos empregados nos casos acima mencionados corrobora a 

controvérsia desse sensível tema. Com efeito, trata-se de conduta cuja análise deve 

abranger todas as circunstâncias do mercado, o campo de atuação dos players 

envolvidos, bem como o alcance dos direitos concedidos.  

 

VI. CONCLUSÃO 

 

Como demonstrado, o direito de propriedade intelectual e o direito da concorrência 

têm como função o estímulo à concorrência eficaz, aumentando a competitividade, 

através da tecnologia, novos produtos e técnicas. A criação de novos produtos e 

técnicas garantiria o bem estar do mercado, incluindo produtores e consumidores. 

                                                           
13125 F. 3d 1195 (9th Cir. 1997) 
14 203 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2000) 
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Segundo o modelo de “destruição criativa”, a concorrência teria como objetivo o 

desenvolvimento tecnológico, estimulando os players a criarem novos produtos e 

tecnologia, melhorando a sua atuação.  

 

Dessa forma, em prol da criação de novos produtos e tecnologia que implicarão em 

uma melhora no mercado, a ser usufruída por consumidores, o direito da 

concorrência estimularia o exercício de direitos de propriedade intelectual, aceitando 

o monopólio por eles imposto.  

 

Ocorre que, a partir do momento em que os direitos de propriedade intelectual são 

exercidos de forma a afastar qualquer eficiência concorrencial que os justifique, 

implicando no fechamento de mercados e aumento do poder do seu titular, tais 

direitos podem se sujeitar à regulação antitruste.  

 

O exercício abusivo de direitos de propriedade intelectual pode ocorrer das mais 

diversas formas, sendo necessário, em todos os casos, analisar o efetivo poder de 

mercado do titular desses direitos, a possibilidade de substituição do produto 

protegido pela propriedade intelectual e se, de fato, a sua prática afasta a eficiência 

dinâmica da concorrência, implicando em exclusão de mercado ou outros efeitos anti 

concorrenciais, a fim de se evitar uma interferência sem justificativa e no mero 

exercício de um monopólio constitucionalmente garantido e cujo propósito é 

estimular a criação de novos produtos e desenvolvimento de novas tecnologias.  
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                                                                                                                                    Resumo:  

A existência da Propriedade Industrial tem como fundamento a concessão de um direito de 

exclusividade ao titular de uma nova tecnologia, condicionando-se está diretamente à 

divulgação do modus operandi deste, ou seja, do segredo existente no invento. O trabalho 

objetiva analisar como o instituto da proteção de cultivares pode influenciar o 

desenvolvimento tecnológico de um setor do agronegócio: o caso específico da cadeia do 

arroz. O trabalho analisa de maneira geral os fundamentos da proteção da Propriedade 

Industrial, para verificar se, no caso concreto, estes se mostram efetivamente realizáveis. 

Aplica-se o método hipotético dedutivo, no qual se propõe como hipótese a assertiva de que 

a proteção dos DPI aplicados às plantas pode promover o desenvolvimento de novas 

tecnologias e que isso resulta em benefícios para os stakeholders e para a sociedade.  

Palavras-chave: propriedade intelectual. proteção de cultivar. direito imaterial.  inovação 

tecnológica. agronegócio. 

  

                                                                                                                                   Abstract:  

The intellectual property base is the granting of an exclusive right to the holder of a new 
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technology, but this is conditioned themselves directly to the disclosure of the inventions’ 

modus operandi. This study aims to analyze how the plant variety protection – a kind of 

intellectual property - can influence the technological development of a specific sector of 

agribusiness: the rice chain. Still, the work seeks to determine whether, in the case 

analyzed, the fundament of intellectual property is actually achievable. Thus, it applies the 

hypothetical deductive method, which proposes a hypothesis that the plant variety 

protection can promote the development of new technologies in this field and that will be 

result in benefits for stakeholders and for all the society. 

Key-words:  intellectual property, intangible right; cultivar; technological innovation, 

agribusiness. 

  

 

1. INTRODUÇÃO 

A concepção de Propriedade Industrial, tal como se interpreta hoje, remonta ao 

Estatuto do Monopólio de 1623, de Giacomo I, na Inglaterra, um marco na história da 

Propriedade Industrial e do próprio processo de criação de instituições democráticas. O 

Estatuto limitava a prerrogativa régia de conceder privilégios de forma arbitrária, e 

determinava que o direito exclusivo fosse concedido apenas ao inventor e apenas se 

cumpridos os requisitos de novidade e ideia inventiva. O direito concedido consistia em 

uma exclusividade temporária para a produção da novidade. (GRECO, 1956) 

Na agricultura o melhoramento de plantas ganhou incentivos e maior proteção a 

partir do século XX. Um dos fatores preponderantes foi a possibilidade de apropriação dos 

ganhos proporcionados pelas inovações associadas ao melhoramento. Na maior parte das 

situações esta garantia se coloca como condição necessária para viabilizar os  investimentos 

requeridos para a realização de pesquisas sem as quais não seria possível alcançar as 

inovações que permitiram grandes saltos na produtividade agrícola3. 

A importância da propriedade industrial para o desenvolvimento é inequívoca, 

embora sujeita a intensa controvérsia. Alguns autores sustentam que a PI explica apenas 

uma pequena parcela da inovação que caracterizou o desenvolvimento no Século XX, e que 
                                                           
3 Em alguns mercados e ou situações o inovador pode prescindir da proteção legal porque goza de vantagens que 
lhes permitem exercer poder de mercado  suficiente para assegurar a remuneração dos investimentos em pesquisa 
e desenvolvimento.  
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sua importância é limitada a alguns setores, notadamente à indústria química. O fato é que, 

mesmo em setores, como o metal mecânico, a PI pode ter sido de fato secundária, as 

empresas nunca deixaram de buscar a proteção da propriedade dos seus ativos intangíveis. 

E este quadro é ainda mais marcante nos últimos 25 anos, seja devido à importância dos 

próprios ativos intangíveis na dinâmica da acumulação  a riqueza se descola do hardware 

para o software, do fábrica e suas instalações físicas para a tecnologia, o know-how e os 

intangíveis em geral, parte dos quais objetos de proteção da PI.  

Para Teece (1986), seu ponto de vista sobre o uso da PI é utilizado como estratégia 

empresarial, pois o autor entende que há uma complementariedade de ativos necessários à 

exploração comercial das inovações, exercendo um papel fundamental para diminuir os 

custos de transação. É um dos elementos que compõe o regime de apropriabilidade, 

possibilitando ao agente inovador reter vantagens competitivas e dominar uma maior 

parcela do mercado. 

A compreensão da importância e papel da PI abre um amplo campo de estudos, com 

intersecção com o direito e a economia. No caso da agricultura, ganha importância à 

propriedade industrial de plantas, também conhecido como proteção de cultivares. Todavia, 

questiona-se: será que o direito à propriedade industrial de plantas é de fato necessário para 

promover o desenvolvimento tecnológico e, mais ainda, para assegurar os incentivos para 

atrair investimentos e estimular os inovadores e ao mesmo tempo resultar em ganhos para a 

sociedade como retribuição pela concessão da exclusividade de exploração econômica do 

cultivar protegido? 

O presente trabalho se insere neste debate e pretende contribuir para elucidar 

algumas das questões em foco e de verificar a influência da PI no desenvolvimento 

tecnológico de um determinado setor do agronegócio: a cadeia do arroz no Rio Grande do 

Sul.  Para contemplar o objetivo geral estabelecido, primeiramente foram analisados os 

fundamentos da proteção da propriedade industrial, para verificar se, no caso concreto, 

estes se mostram efetivamente realizáveis. Assim, aplica-se o método hipotético dedutivo, 

no qual se propõe como hipótese a assertiva de que a proteção dos direitos de propriedade 

industrial aplicados às plantas pode promover o desenvolvimento de novas tecnologias e 

que isso pode resultar em benefícios para os stakeholders e para a sociedade. 
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Para tanto, o presente trabalho se divide em três partes. Na primeira são abordados 

os fundamentos da propriedade intelectual e suas justificativas, analisando em particular a 

tensão entre a concessão do monopólio ao detentor da PI e sua função social. Na segunda, 

trata-se da proteção de cultivares no Brasil e na terceira descreve-se o estudo de caso 

aplicado ao setor orizícola. 

 

2. CONTEXTUALIZANDO A PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Antes de qualquer coisa é necessário caracterizar a propriedade intelectual, que 

reúne as várias modalidades de proteção a diferentes ativos intangíveis, desde os inventos 

até novos cultivares, passando pelas obras literárias, desenhos industriais e outros.  A 

propriedade intelectual se constitui do conjunto de princípios e normas que regulam a 

aquisição, o uso, o exercício e a perda de direitos e de interesses sobre ativos intangíveis 

diferenciadores e que são relevantes ao comércio. Este instituto não abarca todos os ativos 

intangíveis ou bens imateriais, mas tão somente aqueles que servem de elementos de 

diferenciação entre concorrentes. O objeto tratado pela propriedade intelectual abrange os 

elementos diferenciadores que apresentem: novidade – que diferencia quanto ao tempo; 

originalidade – que diferencia quanto ao autor; e distinguibilidade – que diferencia quanto 

ao objeto. (BRUCH, 2006) Estes elementos se manifestam de formas distintas, segundo a 

modalidade de proteção. 

Os elementos diferenciadores quanto à novidade são os elementos essenciais para 

caracterizar as invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais e proteção de 

cultivares, objeto do presente deste estudo. A originalidade é o elemento diferenciador 

abarcado pelos direitos autorais e conexos, bem como, em especial no Brasil, pelos direitos 

de programas de computador. As indicações geográficas, classificadas em indicações de 

procedência e denominações de origem, a reputação dos comerciantes e as marcas, sejam 

estas de produtos, serviços, coletivas ou de certificação, são exemplos de objetos da 

propriedade intelectual que não resultam da inventividade ou da criatividade — mas que 

não deixam de ser importantes como elementos de distinguibilidade. Ou seja, para cada 

espécie de direito que forma o gênero da propriedade intelectual, há elementos 

diferenciados que os distinguem e agrupam. (BRUCH, 2006) 
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O presente trabalho foca-se nos elementos diferenciadores quando à novidade dos 

ativos intangíveis suscetíveis de serem utilizados no comércio de plantas. Embora haja, no 

direito brasileiro, a possibilidade de utilização de duas espécies de direito de propriedade 

industrial aptas a promover a proteção sobre plantas, quais sejam, a patente de invenção e a 

proteção de novas cultivares4,  o presente artigo tratará apenas da segunda forma de 

proteção. 

Para tratar da função dos direitos de propriedade industrial, faz-se necessário, 

primeiramente, compreender a origem dos privilégios de exclusividade que eram 

concedidos e sua evolução para o atual direito de exclusiva.  

O direito à exclusividade surgiu a partir da concessão de privilégios dos mais 

variados tipos e finalidades, tais como o privilégio de vender com exclusividade um 

produto; o privilégio de fornecer vinhos à corte, etc. Não se tratava de privilegiar, neste 

primeiro momento, uma novidade criada pelo privilegiado, mas sim de se conceder o 

monopólio sobre um determinado comércio ou determinada indústria. Com o Estatuto do 

Monopólio inglês, rompeu-se esta concepção de privilégio e passou-se a “privilegiar” quem 

efetivamente trouxesse novidades para o reino inglês e esta concepção irradiou para toda a 

Europa. (GRECO, 1956) 

Com a revolução filosófica, ocorrida em decorrência do Iluminismo nos diversos 

Estados da Europa e tendo alcançado os Estados Unidos, a invenção passa a ser concebida 

como uma espécie de propriedade de seu titular. Ou seja, um direito real sobre um bem 

intangível, ao invés de um privilégio provisório e revogável. (BRUCH, 2006) 

                                                           
4 Embora não seja objeto deste trabalho, sob este aspecto deve-se ressaltar que há diversos posicionamentos 
doutrinários, desde a impossibilidade de uma existência de dupla proteção, decorrente da interpretação literal do 
art. 2 da Lei 9.456/1997, do que decorre a proteção apenas por meio do instituto das novas cultivares, à 
interpretação que compreende a possibilidade de se promover efetivamente uma dupla proteção, que contraria a 
literalidade do inciso IX do art. 10, quando o inciso III e o parágrafo único do art. 18, ambos da Lei 9.279/1996. 
A afirmação supra se refere à possibilidade de proteção decorrente de cada instituto. De um lado a proteção de 
uma planta inteira, desde que seja distinta, homogênea, estável, tenha nome próprio e não tenha sido 
comercializada dentro do prazo legal, por meio da Lei n. 9.456/1997. De outro lado, a possibilidade de proteção 
de microorganismos transgênicos, o produto decorrente destes, o processo de produção destes, dentre outros, 
que seja novo, tenha atividade inventiva e aplicação industrial, e que possa influenciar, alterar, modificar, inibir, 
etc., sejam características fenotípicas ou genotípicas, com duração temporária ou permanentemente, em plantas, 
por meio da Lei 9.279/1996. E, considerando-se que tanto a proteção da nova cultivar quanto da patente de 
invenção possam ser verificadas sobre a mesma planta, permitindo, neste caso, a existência de mais de um 
titulares de direitos, têm-se a existência simultânea de direitos acerca de uma mesma planta (BRUCH, 2006). 
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O estabelecimento deste direito, que garante a exclusividade sobre um bem 

intangível, possui três funções: a) o incentivo à pesquisa e recompensa; b) a divulgação dos 

direitos e das tecnologias; e c) a transformação do conhecimento tecnológico em objeto 

suscetível de troca. (CARVALHO, 1983) 

A exclusividade sobre o bem intangível garante ao seu titular a possibilidade de 

excluir terceiros de sua utilização, criando uma condição privilegiada para a geração de 

lucros extraordinários que recompensariam os investimentos e esforços do titular para gerar 

o ativo intangível objeto da proteção. Em troca do recebimento deste “monopólio legal”, o 

titular do direito se obriga a divulgar os detalhes do seu ativo para toda a sociedade, e ao 

mesmo tempo renuncia à própria propriedade uma vez transcorrido o prazo legal do 

monopólio.  

A racionalidade da concessão de direitos de propriedade intelectual é bem clara: a 

possibilidade de gerar lucros pela exploração da exclusividade opera como um incentivo à 

P&D, aos investimentos em novas pesquisas, ao esforço e diligência dos criadores em 

geral. Ao recuperar o investimento realizado, com lucros extraordinários, o titular é 

incentivado a investir novamente, gerando novas inovações passíveis de apropriação e 

incentivando os concorrentes a fazer o mesmo para manter e ou ampliar a participação nos 

mercados.  

Por outro lado, a sociedade também se beneficia desta concessão, tanto de imediato, 

ao usufruir das inovações viabilizadas a partir das criações protegidas pela PI, como no 

futuro, quando a PI se esgota e o ativo se torna passível de uso por qualquer empreendedor 

interessado em explora-lo em negócio próprio. Ademais, a própria difusão das informações 

sobre o objeto protegido, que evidentemente não podem ser usadas para “clonar” o bem 

protegido, se constitui em importante fonte de orientação das pesquisas e de geração de 

novos conhecimentos e novas inovações.  

Em resumo, a proteção e concessão do monopólio transitório também se 

fundamentam no interesse social da existência destes direitos. Se a sociedade não 

percebesse benefícios decorrentes da atribuição desta exclusividade, este não se sustentaria. 

Promove-se e concede-se esta exclusividade com vistas a promover a evolução da 

sociedade, mediante invenções de processos e produtos que tornem a vida melhor. Portanto, 

muito mais que um direito do inventor, é um direito da sociedade. (REMER, 2003) 
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Desta maneira, se as inovações auxiliam no progresso e este resulta em melhorias 

no bem estar social, tem-se um círculo virtuoso: a criação gera um ativo intangível que 

pode ser objeto de propriedade intelectual, com direto de exploração econômica exclusiva; 

este ativo integra inovações que podem gerar lucros extraordinários para os detentores dos 

direitos, que por sua vez estimula novos investimentos em P&D&I. A aplicação econômica 

dessas criações geram desenvolvimento econômico e bem estar social. (CARVALHO, 

1983) 

Esta lógica, na visão schumpeteriana, move o capitalismo, ao propiciar que novas 

combinações ou inovações façam os ciclos da dinâmica capitalista fluir. Denomina este 

fenômeno como “destruição criadora”. Para o autor, a verdadeira concorrência na economia 

está entre empresas inovadoras que geram novos produtos e que retiram do mercado 

produtos antigos. A dinâmica capitalista promove um permanente estado de inovação, 

mudança, substituição de produtos e criação de novos hábitos de consumo. 

Consequentemente, a destruição criativa é responsável pelo crescimento econômico de um 

país. Contudo, esta mesma dinâmica capitalista, pode levar à centralização e à 

concentração, ou seja, aos oligopólios e monopólios. (SCHUMPETER, 1982) 

Isso se dá por que nem todas as empresas que participam da dinâmica capitalista 

tem possibilidade de inovar sempre (PIMENTEL, 1999, p. 107). Trata-se de uma lógica de 

exclusão, ou de seleção natural dos mais aptos à sobrevivência, conforme a teoria 

darwiniana. 

A propriedade intelectual de ativos intangíveis permite às primeiras empresas que os 

utilizam para inovar tenham exclusividade de utilização do ativo intangível diferenciador, o 

que equivale a um monopólio temporário das inovações baseadas na PI. Cessado o 

monopólio o ciclo se completa (DUARTE, 2002), mas na maioria dos casos o monopólio é 

questionado, antes do final do ciclo, pelo surgimento de inovações que deslocam os 

pioneiros, e estimulam novos esforços de todos os participantes para ganhar e ou não perder 

mercado. É o que Schumpeter (1984) ressalta, quando afirma que a propriedade intelectual 

como meio de apropriabilidade pode incentivar o esforço inovativo e fortalecer o poder de 

mercado do detentor do direito, restringindo assim, a concorrência e a difusão das 

inovações e o aumento de preço. 
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A principal diferença de processos de concorrência nos quais a propriedade 

intelectual é importante daquele na qual tem papel secundário é que a influencia exercida 

pela própria proteção e pela divulgação das informações relacionadas ao ativo protegido. 

No caso das invenções, protegidas pela patente, por exemplo, a divulgação do modus 

operandi do invento permite que empresas que não chegariam ao patamar de inovação da 

pioneira tenham acesso a informações relevantes que viabilizam inovar sobre a invenção 

original.  

Ou seja, a lógica certamente é excludente, mas a exclusão permite a aceleração do 

ciclo de inovação e o acirramento da concorrência de tal forma que as empresas que 

efetivamente trabalharem se mantém no mercado, sem serem excluídas. Isso por que, ao 

invés da proteção de um segredo industrial, que poderia resultar em um monopólio 

perpétuo do conhecimento, há um compartilhamento deste em troca de um monopólio 

temporário sobre a exclusividade de uso da invenção resultante deste conhecimento. 

(BRUCH e DEWES, 2006) 

Por outro lado, é a apropriabilidade dos resultados que garante o contínuo 

investimento em inovações, e a PI é apenas um dos fatores que explicam tanto a geração do 

lucro como a sua apropriabilidade. Não há nenhum automatismo econômico envolvido na 

concessão do direito de propriedade intelectual. A exclusividade é sem dúvida nenhuma 

crucial, pois sem ela a inovação poderia ser mais facilmente copiada, o que reduziria a 

possibilidade de gerar e se apropria do lucro extraordinário, desestimulando novos 

investimentos em P&D, com prejuízos para as empresas e para a sociedade em geral.  

No entanto, a concessão da PI, por si só, nem garante a geração do sobre lucro e 

muito menos sua apropriação; tanto a geração como a apropriação dependem, fortemente, 

das condições específicas de cada mercado, da inserção dos inovadores nos mercados e das 

condições gerais de concorrência.  

No contexto da concorrência capitalista, o interesse social é melhor atendido quando 

os direitos de propriedade são bem especificados o que implica, no caso dos intangíveis, se 

traduz no direito de exclusividade, cuja exploração enseja o círculo virtuoso ao qual se 

referiu acima. É a busca da sobre lucro e da sua apropriação permitida pelo privilégio 

concedido que acirra a concorrência, estimulando investimentos que se traduzem em 

ganhos para toda a sociedade.  E caso este privilégio vá além daquilo que a sociedade 
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entendeu adequado ao conferir o direito, o equilibro pode ser garantido pela própria 

limitação do direito de exclusividade, fundamentado na compreensão do princípio da 

função social desta propriedade. (PIMENTEL, 1999) 

Estas concepções gerais sobre os direitos de propriedade intelectual também se 

aplicam de forma específica à proteção de novas cultivares e de cultivares essencialmente 

derivadas. Finalizada esta análise inicial que traça a função destes, parte-se para a segunda 

parte, mais específica, que busca compreender a proteção de cultivares no Brasil e seus 

reflexos específicos no setor orozicola. 

 

3.  PROTEÇÃO DE NOVAS CULTIVARES DE ARROZ NO BRASIL 

 

Em linhas gerais a proteção de cultivares é concedida as cultivares que sejam 

consideradas novas, distintas, homogêneas e estáveis. Mas em cada ordenamento jurídico 

há peculiaridades para a concessão deste direito. Basicamente, o que se busca ressaltar são 

as principais características e peculiaridades do ordenamento jurídico brasileiro em relação 

ao tópico proteção de novas cultivares e cultivares essencialmente derivadas para, em um 

segundo momento, abordar o reflexo destas no setor orozícola. 

 

2.1 Proteção de cultivares 

 

A possibilidade da proteção envolvendo seres vivos é recente, datado do século XX, 

notadamente com relação à proteção de plantas. Ao contrário das demais áreas tecnológicas 

abrangidas, a proteção de cultivares apenas começa a ser referida, de maneira expressa, em 

acordos internacionais, com a criação da União Internacional para a Proteção de Novas 

Variedades de Plantas (UPOV).  

A UPOV se trata de uma organização intergovernamental com sede em Genebra, na 

Suíça. Esta foi estabelecida por meio da Convenção para a Proteção de Novas Variedades 

de Plantas ocorrida em 1961 em Paris, revisada em 1972, 1978 e 1991. O instrumento 

objetiva proteger o direito de propriedade industrial de novas cultivares, com a missão de 
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fomentar um sistema eficaz para a proteção das espécies vegetais, com a finalidade de 

promover o desenvolvimento de novas cultivares para o benefício de toda a sociedade 

(UPOV, 2012). Atualmente se encontram vigentes os dois tratados: Ata de 1978 da UPOV 

(UPOV/1978) e a Ata 1991 da UPOV (UPOV/1991).  

No entanto, houve possibilidade, até a promulgação da UPOV/1991, dos países 

membros do Acordo permanecerem no âmbito da UPOV/1978 ou optarem pela 

UPOV/1991. A UPOV/1978 traz proteções mais brandas para novas cultivares e a 

proibição da dupla proteção para uma mesma espécie botânica (Artigo 2°, UPOV/1978), ou 

seja, uma proteção por patente e outra, concomitante, mediante um sistema sui generis, 

como é aplicada no Brasil, a proteção de cultivar (lei n° 9.456/97). A Ata da UPOV/1991 

traz proteções mais rígidas, no entanto, não restringe a dupla proteção (UPOV, 2012). 

Diante do novo cenário, os países desenvolvidos buscaram, por meio da World 

Intellectual Property Organization (WIPO), negociar um tratamento mais rígido deste 

tema, tendo em vista que nas décadas de 1970 e 1980, o comércio internacional vinha 

sendo bastante afetado pela questão do desrespeito à propriedade intelectual. Os produtores 

e exportadores de bens de maior conteúdo tecnológico desejavam garantir que os altos 

custos que tinham com pesquisa e desenvolvimento (P&D) fossem protegidos nos países 

importadores. (THORSTENSEN, 2001, p. 219) 

Contudo, o fracasso das medidas unilaterais e do bilateralismo, protagonizadas 

pelos Estados Unidos e pela União Europeia e, a insatisfação gerada nos países ricos pela 

incapacidade e lentidão para conseguir a ampliação da proteção da propriedade intelectual 

no seio da WIPO (PIMENTEL, 1999, p. 169), levaram à discussão e aprovação do 

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights  - TRIPS (BASSO, 

2000, p. 159) 5, bem como a necessidade dos países desenvolvidos em vincular, 

definitivamente, o tema propriedade intelectual ao comércio internacional. 

O Acordo teve origem na necessidade de se elaborar um conjunto de princípios, 

regras e disciplinas multilaterais sobre o comércio de bens contrafeitos; na exigência 

premente de se fixar objetivos básicos de política publica dos sistemas nacionais para a 

proteção da propriedade intelectual, inclusive dos objetivos de desenvolvimento e 
                                                           
5 O documento surgiu com o objetivo reduzir tensões entre os Estados-Partes através de compromisso para 
solução de controvérsias sobre questões de propriedade intelectual relacionadas ao comércio, por meio de 
procedimentos multilaterais, descritos no Acordo TRIPS (art.64) e no Acordo Geral. 
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tecnologia e, igualmente, nas necessidades especiais dos países de menor desenvolvimento 

relativo no que se refere à implementação interna de leis e regulamentos com máxima 

flexibilidade de forma a habilitá-los a criar uma base tecnológica sólida e viável (VIEIRA e 

BUAINAIN, 2004). 

No Brasil o TRIPS foi internalizado pelo Decreto Presidencial n. 1.355/94, sendo 

que, embora houvesse a possibilidade dos países em desenvolvimento optarem pela entrada 

em vigor após um lapso de tempo diferenciado, não faz qualquer ressalva neste sentido, 

obrigando-se à vigência imediata. Seu objetivo geral é reduzir as distorções e obstáculos ao 

comércio internacional e assegurar que as medidas e procedimentos de repressão ao 

comércio ilícito não se tornassem, por sua vez, obstáculos ao comércio internacional 

legítimo.  

Trata-se de um acordo que estipula uma proteção mínima da propriedade intelectual 

em nível mundial, para corrigir a prática de infrações a esta tutela, elevando o nível de 

proteção em todos os Membros e garantindo esta proteção mediante procedimentos 

judiciais pré-determinados que sejam ágeis e efetivos. (DEL NERO 2002, p. 47-50) 

Para o presente trabalho, serão tratadas as normas relacionadas com a proteção de 

plantas, que estão dispostas na seção 5 do TRIPS, que trata especificamente do direito de 

patentes. No artigo 27 estão elencadas quais matérias os Membros são obrigados a proteger 

mediante patentes. Segundo o item 1, 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. Como exceções gerais, os membros podem 

considerar como não patenteáveis as invenções cuja exploração seja necessária evitar para 

proteger a ordem pública, a moralidade, a vida humana, vegetal e animal, ou para evitar 

prejuízos para o meio ambiente, conforme o item 2 do artigo 27 (TRIPS). Os Membros 

também podem considerar não patenteáveis plantas e animais, conforme o artigo 27, item 3, 

alínea b. Contudo, é obrigatória, conforme o artigo 27, item 3, aliena b, a proteção de 

espécies vegetais, podendo esta proteção se dar por patentes ou por um sistema diverso. É a 

partir deste dispositivo que surgem no Brasil, e em diversos outros países, a proteção de 

cultivares. 

Com a internalização do TRIPS, em 1995, resultou na promulgação no Brasil, de 
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um conjunto de leis que visavam estabelecer a proteção de praticamente todas as áreas da 

propriedade intelectual: Lei n°. 9.297 de 14 de maio de 1996 – (Lei de Propriedade 

Industrial – LPI), 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; Lei n°. 9.609 de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe 

sobre a propriedade intelectual de programa de computador; Lei n°. 9.610 também de 19 de 

fevereiro de 1998, que trata dos direitos autorais; Lei n°. 9.456 de 25 de abril de 1997 - (Lei 

de Proteção de Cultivares – LPC), que disciplina a proteção de cultivares. 

 

2.2 Proteção de cultivares no Brasil 

 

Uma das formas de proteção de plantas provenientes de melhoramentos genéticos se 

dá  mediante a proteção de cultivares, implementada no Brasil pela Lei n°. 9.456 de 25 de 

abril de 1997  e regulamentada pelo Decreto nº 2.366, de 5 de novembro de 1997. Esta 

norma visa proteger uma nova obtenção vegetal, que seja distinguível de outros cultivares e 

espécies vegetais por um conjunto mínimo de características morfológicas, fisiológicas, 

bioquímicas ou moleculares, herdadas geneticamente. Estas características, denominadas 

descritores, devem se mostrar homogêneas e estáveis através das gerações sucessivas. 

(LOUREIRO, 1999, p. 39).  

A proteção concedida pela Lei do Cultivares, como é conhecida a Lei no 9.456, 

engloba novas cultivares e cultivares essencialmente derivadas, e o depósito de pedidos de 

Proteção de Cultivares se dá junto ao Serviço Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC, 

órgão vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA (SNPC, 

2012). Esta proteção não deve ser confundida com o Registro Nacional de Cultivares 

(RNC), também sob a tutela do MAPA. Este registro é necessário para que mudas e 

sementes possam ser multiplicadas e comercializadas no país, independentemente do 

direito de exclusividade, conforme dispõe a Lei n° 10.711 de 05 de agosto de 2003 (Lei de 

Sementes). 

Portanto, no ordenamento brasileiro, a concessão de direitos exclusivos sobre 

cultivares está subordinada ao atendimento dos seguintes requisitos:  distinguibilidade, 

homogeneidade e estabilidade da cultivar protegida. A distinguibilidade refere-se a cultivar 
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que seja distinta de outras cujos descritores sejam conhecidos. A homogeneidade refere-se 

à manutenção das características em cada ciclo reprodutivo. A estabilidade trata da 

repetição das mesmas características ao longo das gerações. Estes requisitos são 

comprovados, perante a autoridade competente, por meio dos testes de DHE 

(Distinguibilidade, Homogeneidade e Estabilidade), realizados pelo próprio obtentor, o qual 

deverá encaminhar o relatório ao órgão competente e preencherá o formulário dos 

descritores mínimos da espécie, conforme resultados obtidos, para comprovar os requisitos 

supramencionados. Depois de encaminhados, os testes são analisados e seus dados 

comparados com os descritores das cultivares já protegidas no Brasil, a fim de estabelecer a 

distinguibilidade da candidata em face das cultivares protegidas ou de outras que já se 

encontram em domínio público. (MAPA/UFV, 2011) 

Ressalta-se que há um quarto requisito, denominado de novidade, para a concessão 

do direito. Todavia “o quesito novidade não tem relação alguma com a atividade inventiva, 

como faz crer à primeira vista. Sob a ótica da LPC, o atributo de novidade diz respeito ao 

tempo de comercialização” (MAPA/UFV, 2011). No caso, é considerado como nova a 

cultivar que não tenha sido oferecido à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à 

data do pedido de proteção. Ainda, que 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, 

há mais de quatro anos para as demais espécies (LPC, art. 3°, V).  

Para ser protegida uma cultivar deve possuir, adicionalmente, denominação 

diferente de outras pré-existentes para a mesma espécie ou espécies assemelhadas, inclusive 

em âmbito internacional (Artigo 15, inciso II, da Lei nº 9.456/97; artigo 7º, §1º, alínea “b”, 

do Decreto nº 2366/97; e artigo 13, 1, do Decreto nº 3.109/99). 

Esta proteção tem a duração de 15 anos como regra, sendo 18 anos para videiras, 

árvores frutíferas, árvores florestais e árvores ornamentais, prazo este que é considerado a 

partir da data da concessão do Certificado Provisório de Proteção. (LPC, art. 11)  

Segundo o artigo 9° da Lei 9.456/97, ao titular da proteção da cultivar é garantido o 

direito à reprodução comercial, podendo este usar, gozar, dispor e reaver a cultivar de quem 

quer que, sem a sua autorização, ofereça à venda o material de propagação da cultivar, com 

fins comerciais. Trata-se de um direito positivo, combinado com o direito negativo de 
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excluir terceiros. Contudo, esta propriedade é limitada, conforme artigo 10 da Lei n° 

9.456/1997, sendo que não fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele 

que: 1) reserva e planta sementes para uso próprio, em seu estabelecimento; 2) usa ou 

vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins 

reprodutivos; 3) utiliza a cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na 

pesquisa científica e 4) aquele que, sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes para 

doação ou troca exclusivamente com outros pequenos produtores rurais, participantes de 

algum programa governamental voltado para este fim. Além destas limitações, há a 

possibilidade da decretação da licença compulsória e declaração de uso público restrito, 

conforme o artigo 28 e seguintes da Lei de Proteção de Cultivares – LPC. 

Deve ser ressaltado que esta proteção, no Brasil, não abrange a planta como um 

todo, mas apenas o material de reprodução ou multiplicação vegetativa. Além disso, 

somente são passíveis de proteção as espécies que tenham todos os seus descritores já 

estabelecidos e sua proteção já autorizada pelo SNPC. Até o presente momento, há 1.265 

cultivares protegidas no Brasil, e quase dois mil pedidos de proteção já analisados ou em 

análise pelo SNPC (SNPC, 2014)6. Em 2006, havia 69 espécies descritas e com autorização 

para requerer sua proteção no Brasil (BRUCH, 2006), sendo que hoje este número quase 

dobrou, encontrando-se em 144 espécies (SNPC, 2014). 

 

4.  PROTEÇÃO DE NOVAS CULTIVARES DE ARROZ NO BRASIL 

 

A cadeia produtiva do arroz apresenta uma considerável importância na alimentação 

humana, tanto no Brasil como no contexto mundial. O arroz “é um dos alimentos com 

melhor balanceamento nutricional, fornecendo 20% da energia e 15% da proteína per 

capita necessária ao ser humano, e sendo uma cultura extremamente versátil, que se adapta 

a diferentes condições de solo e clima, é considerado a espécie que apresenta maior 

potencial para o combate a fome no mundo” (EMBRAPA, 2012).  

De acordo com dados da EMBRAPA, “cerca de 150 milhões de hectares de arroz 

são cultivados anualmente no mundo, produzindo 590 milhões de toneladas” (EMBRAPA, 

                                                           
6 Disponível em: http://www.agricultura.gov.br/vegetal/registros-autorizacoes/protecao-cultivares/cultivares-
protegidas. Acesso em: 27 abr 2014. 
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2012). O arroz ocupa a terceira posição mundial em produção e área de cultivo, sendo a 

Ásia a sua maior produtora e consumidora (AZAMBUJA et al, 2012). Todavia, a produção 

mundial de arroz não tem acompanhado o crescimento do consumo: “nos últimos seis anos 

a produção mundial aumentou cerca de 1,09% ao ano, enquanto a população cresceu 1,32% 

e o consumo 1,27%” (EMBRAPA, 2012). Em razão disso, verifica-se a necessidade de 

propiciar um aumento quantitativo e qualitativo da produção orozícola, preferencialmente 

sem o aumento de área cultivada. 

No Brasil, são utilizados três sistemas de produção, o de sequeiro – também 

chamado de “arroz de terras altas”   e o cultivo irrigado e o “arroz de várzea. O arroz 

sequeiro, mais tradicional, está presente no Centro-Oeste e pré Amazônia maranhense, é 

mais  característico de solos ácidos, exige pouca adição de insumos, mas resulta em baixa 

produtividade dos fatores. A partir da década de 80 cresceu, nestas mesmas regiões, o 

cultivo de arroz irrigado (EMBRAPA, 2012), mais exigente em insumos, mas com 

produtividade bem superior à alcançada pelo de sequeiro: segundo AZAMBUJA et al, 2012 

a produtividade média brasileira alcançada por este sistema de cultivo é de cerca de 1.847 

kg/ha”.   

Posteriormente, implementou-se, notadamente na região sul do Brasil, o sistema de 

plantio de arroz irrigado – ou “arroz de várzea” –, que é caracterizado pelo controle de 

irrigação do solo, geralmente argiloso, no qual “a cultura é realizada em várzeas 

sistematizadas, com semeadura feita em solo seco e a água aplicada na forma de banhos, 

até o início do perfilhamento, quando entra definitivamente nas quadras” (NITZKE e 

BIEDRZICK, 2012). O cultivo do arroz irrigado, na sua grande maioria, adota os sistemas: 

Plantio Direto, Cultivo Mínimo e Plantio Pré-Germinado. Essa forma de cultivo é 

responsável por 65% da produção de arroz do Brasil, sendo que a Região Sul – líder na 

produção de arroz irrigado do País –, corresponde a 60% desse total. (EMBRAPA, 2012)  

Embora a situação econômica da rizicultura possua um histórico de dificuldades – 

com quebras de safras devido a fatores climáticos, bem como o baixo preço pago pelo 

produto, é notório o importante papel do Brasil no cenário da produção mundial do arroz: o 

país destaca-se como o maior produtor fora do continente asiático, representado em 2011, 

2% do total mundial. (IRGA, 2012) 
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Considerando todos os aspectos abordados, objetiva-se neste trabalho verificar se a 

edição da Lei de Proteção de Cultivares influenciou de alguma forma no cultivo de arroz no 

Brasil. Para tanto, é trazido ao presente artigo um conjunto de dados técnicos, que 

objetivam demonstrar a subsunção da hipótese aventada. 

Em abril de 2014 o MAPA registra 1.920 cultivares protegidas e mais de dois mil 

pedidos de proteção já analisados ou em análise pelo Serviço Nacional de Proteção de 

Cultivares (SNPC). Destas, são 67 cultivares de arroz protegidas7 e 227 cultivares de arroz 

registrados no Registro Nacional de Cultivares (RNC)8. Apenas sobre as primeiras recaem 

os direitos da propriedade intelectual, e o registro de cultivares objetiva autorizar a sua 

comercialização (SNPC, 2012). Esta distinção é necessária para que não se confunda 

registro de cultivares com proteção de cultivares. 

As características que distinguem o SNPC e o RNC podem ser elencadas em quatro 

pontos:  

1) Objetivo: a proteção de cultivares tem como finalidade garantir os direitos 

de propriedade intelectual para o obtentor e o melhorista, enquanto o registro de cultivares 

habilita estas a serem produzidas e comercializadas no Brasil. Pode-se ter a proteção de 

uma cultivar sem que sua comercialização necessariamente seja permitida, bem como se 

pode ter cultivares registradas que são produzidas e comercializadas sem pagamento de 

royalties, posto que seus titulares não pediram o proteção ou esta já caiu em domínio 

público. 

2) Fundamento legal. A proteção de cultivares se fundamenta na Lei n° 

9.456/97, também conhecida como Lei de Proteção de Cultivares, enquanto o registro tem 

base a Lei n° 10.711/2003, conhecida como Lei de Sementes, e o Decreto 5.153/2004, que 

a regulamenta. 

3)  Instrumento técnico: Para a proteção de uma cultivar é necessário elaborar 

e apresentar o DHE, que comprova a distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade da 

cultivar perante outras. Para o registro é necessário apresentar o VCU, que visa estabelecer 

                                                           
7 Disponível em: 
http://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/cultivarweb/cultivares_protegidas.php?txt_ordem=&postado=1&a
cao=pesquisar&&. Acesso em: 20abril2014. 
8 Disponível em: 
http://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/cultivarweb/cultivares_registradas.php?txt_ordem=&postado=1&a
cao=pesquisar&. Acesso em: 20abril2014. 

http://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/cultivarweb/cultivares_protegidas.php?txt_ordem=&postado=1&acao=pesquisar&&
http://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/cultivarweb/cultivares_protegidas.php?txt_ordem=&postado=1&acao=pesquisar&&
http://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/cultivarweb/cultivares_registradas.php?txt_ordem=&postado=1&acao=pesquisar&
http://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/cultivarweb/cultivares_registradas.php?txt_ordem=&postado=1&acao=pesquisar&
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o valor de cultivo e uso da cultivar a ser registrada. 

4) Finalidade: A proteção de novas cultivares e cultivares essencialmente 

derivadas tem como finalidade assegurar os direitos de exclusividade do seu titular 

referente ao uso destas, o qual poderá licenciar o uso comercial destas mediante o 

pagamento de royalties, ceder a titularidade, bem como impedir que terceiros a utilizem 

sem a sua autorização. A finalidade do registro de cultivares é bem diversa, posto que busca 

a constituição de um banco de informações agronômicas, fornecendo dados ao poder 

público referente à origem do material e ao seu responsável no Brasil. 

Mesmo levando em conta que a proteção no Brasil só foi possível a partir de 1997, é 

grande a diferença entre cultivares registradas e cultivares protegidas no Brasil, o que 

provavelmente reflete o estado ainda nascente deste segmento da indústria de sementes, 

cuja estratégia passa pela proteção. Além disso, enquanto apenas se pode requerer a 

proteção de cultivares cujas espécies já tenham seus descritores aprovados e publicados 

pelo SNPC, todas as espécies vegetais podem ser registradas no RNC. 

Vale, por fim, ressaltar a existência de outro instrumento que se difere dos 

anteriores, mas com os quais pode ser confundido. Trata-se do Zoneamento, que tem como 

objetivo indicar quais as cultivares – sejam elas protegidas ou não -, mais aptas para cada 

região, com a finalidade, dentre outros, de orientar os produtores e servir de subsídio para 

contratação e pagamento de seguro agrícola. 

 Com relação ao número de pedidos de proteção de novas cultivares depositadas e 

concedidas para a espécie arroz, pode-se verificar uma tendência de aumento destes desde a 

data da publicação da LPC, com picos em 2007 e 2010, conforme Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Número de pedidos de proteção de novas cultivares de arroz concedidos desde a 
publicação da LPC, considerando-se o número de concessões por ano, dentre 1998 e 2014. 
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Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do SNPC (2014) 

 

Com relação ao número de pedidos de registro de cultivares para a espécie arroz, 

pode-se verificar que houve no início um grande número de depósitos, no total de 127 em 

1998. Após, houve uma normalização, com tendência de aumento um pouco mais 

acentuada inclusive que para os pedidos de proteção, conforme pode ser verificado no 

Gráfico 2. 

Gráfico 2: Número de registro de cultivares de arroz realizados entre 1999 e 2014. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do SNPC (2014) 
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Neste escopo, apresenta-se o Gráfico 3, consistente em um comparativo entre o 

número de cultivares registradas e concedidas para a espécie arroz, entre os anos de 1999 e 

2013, objetivando demonstrar que ainda há uma diferenciação numérica entre as cultivares 

protegidas – com finalidade de proteção dos direitos dos titulares, e as cultivares registradas 

– com a finalidade de permitir o uso comercial da cultivar. 

Ressalta-se que nem todas as novas cultivares protegidas necessariamente são 

destinadas à produção comercial e, portanto, não são obrigatoriamente registradas. Por 

outro lado, muitas cultivares são registradas para fins comercias mesmo após terem perdido 

o direito ao uso exclusivo, seja por não preencherem os critérios necessários para proteção, 

notadamente por serem importadas de outros países e neste particular já terem excedido o 

período de novidade, seja por já se encontrarem em domínio público no Brasil, mas haver 

um interesse no seu uso comercial. Ressalta-se que foram excluídos os anos de 1998 e 

2014, por que o primeiro, em face do grande número de registros, tornaria inadequada a 

análise, e o segundo por que este ainda inicializa-se o tempo para a concessão de um 

certificado de proteção difere com relação ao registro, o que tornaria a amostra não 

comparável. 

 

Gráfico 3: Comparação entre o número de cultivares concedidas e o número de cultivares 

registradas para a espécie arroz, realizados entre 1999 e 2014. 
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Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do SNPC (2014) 

 

Com relação aos titulares, destacam-se as instituições públicas de pesquisa, tais 

como EMBRAPA, IRGA e EPAGRI, embora já seja considerável a presença do setor 

privado, como pode ser observado nos Gráfico 4 e Gráfico 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Número de pedidos de proteção de novas cultivares de arroz concedidos por 

titular. 
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Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do SNPC (2014) 

 

Gráfico 5: Comparação entre cultivares protegidas e registradas por titular que possua ao 

menos uma cultivar protegida. 

 
Fonte: elaborações dos autores com base nos dados do RNC (2014) 
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cultivares registradas, como é o caso do CIRAD e da China National Hybrid Rice 

Research, duas instituições de pesquisa não brasileiras que certamente têm maior interesse 

em proteger os seus direitos de propriedade industrial. Outra constatação é de que as 

instituições públicas têm muito mais cultivares registradas que as empresas particulares. 

Além disso, é notória a predominância da EMBRAPA, especialmente quando consideradas 

o número de cultivares registradas. 

Com relação às tecnologias desenvolvidas para as novas cultivares, verifica-se que 

há um foco muito grande no aumento da produtividade por área cultivada. E, conforme os 

dados apresentados acima, verifica-se que, após a publicação da LPC, a produtividade – 

coincidentemente ou não – aumentou consideravelmente, conforme pode ser verificado no 

Gráfico 6, fruto de estudo da área técnica. 

Gráfico 6: Média dos rendimentos de grãos de arroz (kg/ha) de 1983 a 2011, referente a 

cultivares do IRGA e da EMBRAPA, considerando-se como marco divisório a publicação 

da PLC. 

 
Fonte: MOURA NETO et al, 2012. 
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principalmente a partir de 1999,  e que em poucos anos a produtividade passou de pouco 

mais de 5 mil quilos para  quase 10 mil quilos por hectare. Segundo Walter (2010), seu 

estudo comprova que houve aumento no aumento do rendimento da cultura nas ultimas 

safras, conforme pode ser verificado no Gráfico 7, que parece acentuar a tendência de 

crescimento anterior. 

Gráfico 7: Série histórica de rendimento de grãos e da produção de arroz irrigado no estado 

do Rio Grande do Sul, RS, nas safras de 1921/22 a 2007/08, registrada pelo IRGA. 

 
Fonte: WALTER, 2010. 

 

Nenhum destes estudos identifica, com precisão, os determinantes desta elevação da 

produtividade. No entanto, é possível sustentar a hipótese de que este crescimento está sim 

associado à melhoria de qualidade das sementes, fruto dos investimentos realizados em 

pesquisas e da dinamização do próprio mercado de semente a partir da mudança 

institucional associada à promulgação da Lei de Proteção dos Cultivares. Nota-se, 

inclusive, a participação crescente, embora ainda minoritária, de empresas privadas no 

registro e proteção de cultivares, que até pouco tempo era de domínio exclusivo de 
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entidades públicas9.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Houve um incremento substancial no número de novas cultivares de arroz 

protegidas desde a publicação da Lei de Proteção de Cultivar, a partir de 1997. E este 

incremento é acompanhado de elevação do rendimento do arroz por área cultivada. Claro 

que estas duas curvas, por si sós, não podem ser interpretadas como evidência de 

causalidade, e a hipótese de que o novo marco institucional, ao proteger novas cultivares, 

favoreceu o lançamento de novas sementes mais adequadas às necessidades dos produtores, 

precisaria ser confirmada e ou contestada a partir de dados gerados por pesquisas 

complementares. Mas certamente há indícios, notadamente no setor orizícola, de que a 

hipótese aventada se sustenta. Embora já houvesse pesquisa anteriormente  por isso havia 

cultivares a serem protegidas já em 1998 , a partir da aprovação da LPC se dá um 

incremento anual substancial da quantidade de cultivares protegidas e, concomitantemente, 

há um incremento substancial na produtividade do arroz, tanto em nível experimental 

quando em campos comerciais. Neste sentido, pode pelo menos levantar a hipótese de que 

o direito de exclusividade tem incentivado o investimento em P&D, e que este vem 

resultado em novas cultivares que vêm contribuindo para elevar a produtividade da 

produção do arroz.  
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A PROTEÇÃO DAS CRIAÇÕES DE MODA PELO DIREITO DE AUTOR:  

                             A MATEMÁTICA ESTÁ NO DIREITO DA MODA 
 

THE PROTECTION OF FASHION CREATIONS BY COPYRIGHT: 

MATH IT’S AT FASHION LAW 

 

Aura Danielle Dantas de Santana | ufs  

  

RESUMO 

A elaboração intelectual do Direito de proteção das criações de moda são apropriações 
para se refletir o estudo minucioso de procedimentos das inovações técnicas de autoria. 
A dinâmica cultural, sócio histórica reflete a universalidade na indústria da moda, os 
padrões da forma estética podem ser explicados por estudos linguísticos, matemáticos, 
química, física e até filosóficos. Dá à moda o espírito científico é a progressão dos 
produtos notáveis presentes nos artigos de lei de recorrências 9.279/ 1996; 9.610/1988, 
a metodologia utilizada são os conhecimentos adquiridos na base dos estudos 
secundários. As impressões sociológicas explicam a capacidade de invenções 
representativas da moda nas esferas econômicas, políticas e ideológicas. O ensaio 
monográfico trará reflexões contextuais de moda no desenvolvimento que preparam o 
leitor na análise das disposições dos artigos de lei, são entendimentos articulados com 
temáticas quotidianas, particularizadas nas ciências exatas por criações próprias.  

PALAVRAS-CHAVE: Moda. Intelecto. Científico. Filosofia. Estética. 

ABSTRACT  

The intellectual elaboration of the Rights of protection of fashion creations are 
appropriations to reflect the detailed study of procedures of technical authoring 
innovations. The dynamics cultural, historical socio reflects the universality in the 
fashion industry, the aesthetic form patterns can be explained by linguistic studies, 
mathematics, chemistry, physics and even philosophic. Gives stylish the scientific spirit 
is the progression of the notable products in recurrences law articles 9.279/ 1996; 
9.610/1988, the methodology used are acquired knowledge on the basis of secondary 
school. The sociological impressions explain the capacity of meaningful inventions of 
fashion in economic, political and ideological spheres. The monographic essay will 
contextual fashion reflections on development that prepare the reader to analyze the 
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provisions of the law articles are articulated understanding with daily life themes, 
particularized in the exact sciences for own creations. 

KEYWORDS: Fashion. Intellect. Scientific. Philosophy. Esthetics. 

 INTRODUÇÃO 

 

A proteção de criações de moda pode ser compreendida na especialização do 

processo da técnica/método laboral pelo direito de autor. A relevância da sistemática 

jurídica no estudo das inovações de moda tem o dever de proteger a interpretação da 

natureza criativa do intelecto humano. As emanações de foro íntimo são apropriações da 

singularidade, subjetividade, autenticidade na autoconsciência do ser humano que ao 

transpor o conteúdo internalizado requer proteção do Direito da Propriedade Intelectual. 

 O método de ensaio monográfico busca nos padrões de elaboração criativo 

modista o entendimento por lógica do pensamento matemático das fórmulas e formas, 

na análise estatística do aparecimento de tendências que identificam as preferencias, na 

análise combinatória, em matrizes matemáticas. A finalidade é desvelar os conceitos 

matemáticos universais perceptíveis nas inovações industriais da moda ao transpor a 

realidade configurada em formas numéricas da métrica e não numéricas que dão forma 

a estética. 

 O estudo objetiva esclarecer a importância do passo a passo, descrição – 

procedimento da técnica, o dispêndio da energia humana espontânea no processo 

cognitivo da inovação e voluntariedade do autor de moda para vocação de suas criações. 

Para tanto, o autor de moda é participante ativo das relações sociais, políticas, 

econômicas, culturais na evolução da história, e porque não dizer das relações jurídicas 

obrigacionais por se tratar de uma especificidade do fazer próprio da atividade 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
A PROTEÇÃO DAS CRIAÇÕES DE MODA PELO DIREITO DE AUTOR: A MATEMÁTICA ESTÁ NO 
DIREITO DA MODA 

203 
 

PIDCC, Aracaju, Ano V, Volume 10 nº 01, p.201 a 215 Fev/2016 | www.pidcc.com.br 

laborativa humana. Neste sentido o Direito de Moda possibilita a análise dos artigos das 

Leis 9.279/ 1996; 9.610/1988. 

 

2 A MATEMÁTICA ESTÁ NO DIREITO DA MODA 
 

A equação matemática da moda é uma estatística do valor frequente de um 

conjunto de dados. A priori o conjunto expressa características peculiares de padrões 

estéticos, que podem ser identificados em sua semelhança ou diferenciados por 

condições próprias da natureza de pessoas ou algo, matéria-prima. A moda é uma 

tendência que aparece em determinado tempo, espaço, circunstâncias, civilizações, 

interpretadas individualmente ou ainda por uma coletividade específica. As preferências 

por estilos de vestimentas, músicas, decorações de ambientes, artes gráficas, modelos 

arquitetônicos, utensílios e enfeites artesanais, fazem parte das interpretações sensoriais 

que capacitam à elaboração subjetiva das escolhas pessoais. 

A análise combinatória de procedimentos possibilita a construção de diferentes 

grupos formados por um número finito de elementos de um conjunto sob certas 

circunstâncias. As tendências da moda podem ser explicadas por fórmulas matemáticas 

de arranjos, combinações e permutações de variedades distintas de escolhas dos perfis 

estilísticos pertinentes nos espaços de convivência humana. A percepção sensorial 

padroniza ao ‘filtrar’ aspectos de bem-estar saudável, comodidade, adaptação, utilidade, 

aparência, hábitos e costumes associados aos estados físicos sensíveis de aceitação ou 

não aceitação das inovações da moda. 
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Penso, insights da moda são concretizados em criações abstraídas das funções 

intelectuais humanas.  A espontaneidade no processo de elaboração criativa pode ser 

observada nas coisas que estão no mundo. Antigas civilizações são exemplos de 

ornamentos talhados em metais preciosos, estátuas, taças decorativas, túnicas luxuosas, 

medalhas honrosas dos impérios e reinados, objetos produzidos que caracterizaram uma 

época e a função desprestigiada das habilidades do pensamento criativo de pessoas na 

condição de servos, submissos ao regime hierárquico do poder político econômico. 

O processo de criação inventiva são marcas singulares de uma especialidade, são 

vocações que se expressam numa análise minuciosa dos detalhes, medidas, áreas 

geométricas, técnicas perfeccionistas de desenhos, cores, pontos e traçados. A moda é 

uma matriz identidade com possibilidade exclusiva cujos elementos são iguais. O 

padrão estético da moda corresponde aos detalhes da técnica por via do aprimoramento 

e aperfeiçoamento de uma habilidade individual, todavia, o conteúdo essencial do 

processo criativo é de valor da pessoa humana. 

2.1 A universalidade estética- cultural da Moda  

A ascensão do pensamento matemático no ‘universo’ da moda comporta 

inumeráveis formas com possiblidades de existência de padrões não matemáticos. A 

concepção de Platão sobre a teoria das formas é de que a forma não se encontra visível 

como as coisas do mundo material, e sim inteligível, compreensível nas funções do 

intelecto. Sua pluralidade constitui um mundo inteligível das ideias, razão, abstração. O 

real utilizado na ideia Platônica\ Pitagórica não quer dizer imaginário, mas existente em 

outra esfera, as coisas do mundo natural são altamente mutáveis, por isso a abstração da 

verdadeira forma (perfeição) é a constante experimentação na busca do melhor nível 

que se aproxime de uma configuração adequada. 
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O dinamismo da complexidade no universo da moda é inerente aos espectros 

culturais, os espelhamentos estéticos, linguagem corporal, o simbolismo; a produção de 

significados, linguística, obras artísticas e literárias são derivações das expressões 

visíveis e invisíveis do conteúdo emocional internalizado. As impressões culturais 

buscam os elementos caracterizadores que os identificam, suas representações podem 

ser percebidas de maneira sutil numa estampa de tecido, no fabrico da linha/costura, nos 

moldes de corte de uma manga ou gola, comprimento, altura, largura, espessura; nos 

detalhes esculpidos em joias, em rendas e bordados, no simbolismo das cores a ideia das 

emoções e/ou neutralidade. 

A dimensão da matriz identidade no ‘mundo’ da moda faz surgir um estilo único 

de combinações aceitáveis por indivíduos, concomitantemente, outras tendências se 

anulam ou permanecem estáticas, enquanto sobressai a nova tendência. As criações de 

moda podem ser recriadas, uma matriz transposta inverte um estilo de uma época 

passada para atualização da dinâmica social, aquilo que agrada aos sentidos da 

publicidade. O universo da moda possibilita criações de comportamentos nas esferas 

públicas e privadas. Esse status obedece às regras de adequação social e os valores 

tradicionais são inovados, por exemplo, um crochê, uma renda, um broche utilizado 

numa jaqueta é símbolo da subjetividade.  

Os padrões da moda são encontrados em escalas geográficas, o clima, o relevo, 

as mudanças de estações do ano são evidenciados na forma do procedimento criativo. A 

localização da região pode influenciar a utilidade que terá a confecção do produto, por 

exemplo, cachecol, botinas, casacos de lã, gorros são apropriados para o uso em climas 

frios, já em climas tropicais a leveza dos tecidos, os trajes de banho atribuem as 
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condicionantes do relevo litorâneo, as estações do ano determinam as cores, paisagens, 

a beleza das aves, se revelam em designers estilísticos ao representar a natureza das 

coisas que existem no mundo. A capacidade criativa da moda são as lentes sensíveis dos 

sentidos da autoria exclusiva, da função intelectual da pessoa humana. 

A intelectualidade criativa pode ser entendida enquanto faculdades mentais 

singulares na compreensão dos estados de ‘alma’ das criações e invenções da moda 

científica. Ao exemplificar: ‘um estudioso de ciência da moda pode conhecer inúmeras 

técnicas do procedimento para inovações’, porém são necessárias as vocações, 

habilidades próprias emanadas do anima – em concepções filosóficas gregas seria 

aquilo que anima, movimenta - para que esse estudioso pudesse ser um autor de moda. 

Mas se pensarmos no empirismo David Hume as ideias têm como fonte especifica o 

sentimento cujos dados são colhidos na empiria, quer dizer, na observação por 

experiências dos sentidos.  

  Em Solilóquios e a Vida Feliz, Santo Agostinho traz a distinção | a proximidade, 

entre campo das ideias (real) e transfiguração do sensível. A capacidade em pensar algo 

é real, sua materialização é a experimentação dos sentimentos (sensível) tornar-se 

realidade na consciência. Na concepção filosófica existencial o entendimento do Ser 

humano está na singularidade das potencialidades, um processo de autenticidade 

revelado na verdade interior, o senso de identidade único e original. Os significados de 

subjetivação no processo de criações de moda são compartilhados com outros 

indivíduos, por sua própria origem semântica, “existir” significa estar-no-mundo-com-

o-outro integralmente. 

  A compreensão da estética da linguagem no cenário do Direito da Moda é 

imprescindível para o conhecimento técnico científico, fashionismo of law “a moda sai 
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de moda, o estilo jamais”; “ o luxo tem que ser confortável ou não é luxo”; “ nem tudo 

que é bonito vai te fazer bem quando te tocar ; “ qualquer coisa é bela se vista de uma 

forma diferente”  são uma diversidade de significados sensoriais com viés psíquico 

(sensações, emoções, memória, percepção, inteligência, estados de consciência), 

cultural, subjetivos presentes na história da ciência e nos espaços de moda estilistas. 

 A indústria dos experimentos criativos de moda tem o dever ético e moral em 

proporcionar saúde física, mental, ergonomia, na busca apropriada de dimensões dos 

estudos trigonométricos de recortes, nos detalhes dos pontos de costura, na delicadeza 

de peças de vestuários, os estudos da ergonomia na moda são observados em vestuários 

conforme a forma do corpo humano. É possível uma universalidade que se aproxime de 

padrões estudados na geometria analítica e espacial, são conceitos universais no mundo, 

assim os parâmetros da moda buscam o ideal de perfeição na universalidade dos 

teoremas de Euclides por volta de 300 a.C em que a preocupação central é a 

demonstração de propriedades geométricas com o auxilio da Lógica.  

Assim, o exemplo esclarece: Esses óculos parecem que foram feitos 

especialmente para você. Aquela sapatilha rosa delicada nº 34 é linda. O vestido está 

perfeito sob medidas, são medidas universalizadas nos planos pontos e retas simétricos, 

segmentos de reta, semiplanos, medidas de ângulos de semi-retas, bissetrizes.  Na 

ciência modista há muitos estudos para além dos aspectos decorativos, coloridos dos 

designers. A difusão comercial de moda não pode se restringir ao valor apenas 

monetário, antes do lançamento dos produtos devem passar com testes de avaliação de 

cuidados e proteção necessários à saúde e bem-estar das pessoas. As aparências de 

elegância, estética, delicadeza, beleza dos produtos de criações da moda, primeiramente 

devem buscar quais as utilidades benéficas de proteção contra agentes nocivos à saúde. 
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A moda também é o respeito da representação no corpo humano, uma peça de 

vestuário obedece a uma logística da sensibilidade, conforto, respeito e técnica, 

portanto, a excelência de um criador de moda está na essência intelectual sensível. 

Podemos observar a criatividade da moda no formato de unhas (ex. esmaltes e 

tonalidades coloridas, desenhos), nas técnicas de maquiagem (ex. batom, rímel, cores de 

sombras, etc.), na técnica do corte de cabelo, aplicações de tinturas, inovações que se 

adaptam a estética do corpo.  

Salete Oro Boff afirma que, “na biotecnologia reconhecem-se fenômenos, 

propriedades de um material vivo do universo ainda desconhecido e capaz de 

verificação; em regra, esse reconhecimento caracteriza uma descoberta. Em razão disto, 

tem-se presente a dificuldade de preencher as exigências, quanto à novidade, à utilidade 

industrial e à atividade inventiva, pois as peculiaridades do material envolvido (matéria 

viva) podem eliminar, ou permitir o cumprimento parcial dos requisitos necessários. 

A biotecnologia é percebida em produtos de beleza, extração da matéria-prima 

natural de plantas no processo de manipulação de reagentes estudados em química que 

fabricam diversas colorações em técnicas experimentais. A indústria têxtil na moda 

representa a qualidade do fabrico da matéria-prima de uma seda, algodão, linho, ou seja, 

o tipo do tecido dará a qualidade e estilo das especialidades criativas de moda.  Pensa-se 

a moda como o elementar de tecnologia cultural das tradições, chapéus, gravatas, ternos, 

enfeites de cabelo, véus, lenços em tendências simbólicas de honra, sentimentos 

marcantes que em outros contextos sociais e culturais recebem simbologias 

diversificadas na origem histórica de um povo.  

O processo de “globalização” é uma tendência cultural no mundo da moda, 

também compreendida como um processo de democratização das invenções modistas. 

Podemos ressaltar aspectos políticos dessas criações e as rupturas padrões diante das 
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inovações na ordem crescente ou decrescente dos acontecimentos, na descontinuidade 

da história ao retorno espontâneo de alguma coisa já existente que poderá ser recriado. 

A visão de Hayek noção de ‘ordem espontânea’ pressupõe o engajamento na obediência 

aos princípios gerais aprovados pela opinião pública em geral, que pode impor 

restrições à vontade particular de toda autoridade, e mesmo da maioria. OLIVEIRA, 

Frederico (2013) 

O sentido de ‘fazer’ algo é a ideia de prestação, de trabalho, de ação em relação 

aos parâmetros do bom senso ético, pode o trabalho de moda ser uma prática de um ato 

jurídico ao determinar comportamentos na sociedade. No entendimento de Orosimbo 

Nonato, na “criação” (grifo nosso) de algo há a aplicação de forças intelectuais ou 

físicas. Num sentido mais elástico, assume-se um comportamento que se concretiza pela 

ação física da pessoa pelo esforço que exige dispêndio de energia de que resulta uma 

obra, ou um bem concreto, é a técnica. RIZZARDO, (2013). 

A originalidade na confecção de moda assume critérios que se estabelecem por 

vias doutrinárias das relações de bens de consumo no mercado econômico financeiro. A 

presença da boa-fé jurídica pode ser compreendida nas realizações de atos humanos 

positivos aceitos numa sociedade. A aquisição do ‘produto’ nas relações de consumo 

deve preencher os requisitos da publicidade anunciada para satisfação das expectativas 

da pessoa /consumidor.  

Conquanto, a proteção das criações da moda se justifica no Direito da 

Propriedade Intelectual e ganha proteção por se tratar das habilidades que exigem 

refinamento cognitivo, psicomotricidade, aprendizagem, fatores emocionais, culturais, 

tecnológicos e até mesmo signos linguísticos A propriedade se configura na vertente do 
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Direito as propriedades, ser livre com direito de propriedade intelectual não significa 

comportamento autômato.  

3  O CONHECIMENTO CRIATIVO DA MODA ESTUDA OS NÚMEROS DOS 

ARTIGOS DE LEIS (9.279/ 1996; 9.610/1988) 

 

A Lei 9.279/1996 se apresenta no universo da moda e seus artigos são 

protegidos por Patentes, compreende-se a Titularidade no Art. 6º in:  

 “Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o 

direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições 

estabelecidas nesta Lei.” 

  A moda é sempre novidade que se coloca a atividade inventiva e 

aplicação industrial. No critério do Capítulo II do Art. 8º. As invenções e 

modelos de utilidade são Patenteáveis, aos detalhes de aplicabilidade da 

novidade são encontrados no Art.9º: 

“É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou 

parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova 

forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em 

melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.” 

 

As obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer 

“criação estética”, um recorte no Art. 10 “Não se considera invenção nem 

modelo de utilidade.” As novas tendências criativas no universo da moda não se 

anulam no inciso II, o requisito atribuído a “qualquer criação estética” 

oportuniza interpretações na consciência do examinador, a Moda não se 
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comporta de qualquer forma, ela é criação inventiva de tendências culturais, 

sociais, econômicas, políticas de utilidade representativa. 

A justificativa é o Art. 11 “ A invenção e o modelo de utilidade são 

considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. O estado 

da técnica deve imprimir possibilidades exclusivas da função própria do criador 

da moda.  No sentido equivale a análise do Art. 13 e Art.14: 

“ A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um 

técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do 

estado da técnica.” 

 Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, 
para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar 
do estado da técnica. 

         

Os desenhos que possam caracterizar uma moda estão compreendidos no Art. 

41: A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das 

reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos. 

  A importância da Patente nas Criações de Moda é a comprovação dos processos 

utilizados no fabrico, ou seja, o passo a passo (procedimentos) para a confecção do 

resultado final – produto à venda.  Confere o Art. 42  inciso  II § 2º . 

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: 

        II - processo ou produto obtido diretamente por processo 

patenteado. 
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§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se 

refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, 

mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi 

obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela 

patente. 

 

A Proteção da Propriedade Industrial contra crimes estão nos dispositivos dos 

Art. 183 incisos I, II que versa sobre a não autorização da fabricação do produto; e uso 

do processo que seja objeto de patente sem a anuência do titular (Autor).  É uma pena 

de - detenção, 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 

Ao Fabricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho 

industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou 

confusão.     Aplica-se a   pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 

As criações da moda são atribuições do processo de refinamento cognitivo 

imprimindo habilidades próprias da sensibilidade intelectual da pessoa humana, a 

vocação está na essência do ser, na maneira da subjetividade de como uma pessoa 

compreende, interpreta e simboliza o mundo circundante, mérito do Título II da Lei 

9.610/1998 - Obras Intelectuais são protegidas nas especialidades do Art. 7º in verbis: 

São obras intelectuais protegidas as criações do espírito (sensibilidade-‘alma’ é moda), 

expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, 

conhecido ou que se invente no futuro, tais como: destaque em inciso VIII - as obras de 

desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética; 

A curiosidade da publicidade é o sucesso nas vitrines, etiquetas e passarelas, o 

autor pessoa física é uma pessoa oculta, dá preferência para que outras pessoas se 
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destaquem no universo da moda. A análise de novas tendências na Lei 9.610/1998  tem 

o dever de preencher  lacunas para  proteção  legal de autoria. 

Dos Direitos de Autor presentes no Título III o Art. 22. Pertencem ao autor os 

direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou. As ideias criativas da moda se 

apresentam e são direitos morais do autor: I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a 

autoria da obra; II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou 

anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra; III - o de conservar a obra 

inédita; IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações 

ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como 

autor, em sua reputação ou honra; 

Art. 33. Ninguém pode reproduzir obra que não pertença ao domínio público, a 

pretexto de anotá-la, comentá-la ou melhorá-la, sem permissão do autor. 

Parágrafo único. Os comentários ou que se inscreva seu nome na obra. 

 “Aquele que não segue as tendências da moda pode ser criadores de moda.” 

CONSIDERAÇÕES                                                                 

A produção do trabalho criativo está embasado nas observações empíricas do 

mundo da moda, a percepção dos detalhes textuais são aspectos da matemática 

secundária na explicação dos fenômenos de criação da técnica artística no universo dos 

artigos conhecidos e estudos da lei de propriedade intelectual e direito de autoria.  

www.google.com – molde estilista 

http://www.google.com/
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Há uma escassez doutrinária do Direito de Moda, porém a notória compreensão 

na interpretação implícita nas áreas do Direito da Propriedade Intelectual entendida no 

direito de autoria, no Direito das Relações obrigacionais de fazer e do Consumidor, as 

interfaces com estudos da estética filosófica e aspectos da psicologia. 

Contudo, a Moda produz conteúdos científicos perpassados nas linhas temporais 

da sociologia, da economia, nos estudos da ética moral, interpretações e impressões 

culturais na história da humanidade. 
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COSTURANDO UM MODELO DE PROTEÇÃO DA MODA PELO DIREITO 

DE AUTOR1 

Os desafios e perspectivas dos direitos autorais na proteção às criações de moda 

Angelo Gamba Prata de Carvalho2 

Resumo: 

A indústria da moda, mercado de grande importância para a economia brasileira, 
envolve a circulação de mercadorias decorrentes de um esforço intelectual e criativo 
peculiar. A moda surge da inovação, da distinção de estilos que acabam por formar 
tendências que definem épocas. Por essa razão, é de extrema importância que sejam 
desenvolvidos mecanismos para a proteção das criações de moda pelo direito de autor, 
de modo a garantir a inovação. Este trabalho procurará trabalhar com as possibilidades 
do direito brasileiro no âmbito do direito de autor para a garantia desse tipo de proteção, 
combatendo o ponto de vista segundo o qual a pirataria pode ser benéfica ao mercado. 
Para tanto, será analisada a experiência do Direito Comparado, tanto no sistema de 
Copyright quanto no de Droit d’Auteur e suas convergências com a evolução da 
jurisprudência e doutrina brasileiras no sentido da proteção das criações de moda pelos 
direitos autorais. 

Palavras-chave: Propriedade intellectual. Copyright. Fashion Law. 

Abstract: 

The fashion industry is a market of huge importance for the Brazilian economy and 
involves the circulation of goods produced in a peculiar intellecutal and creative effort. 
Fashion emerges from innovation, from the distinction of styles which produce trends 
and define times. For this reason, it is utterly important that some mechanisms be 
developed for the protection of fashion creations by copyright, looking forward to the 
protection of innovation. This paper intends to work with the possibilities of Brazilian 
Law for the warrant of this kind of protection, arguing against the view that defends 
piracy may be good to the market. This paper is going to analyze the comparative law 
standards in the Copyright system and also in the Droit d’auteur, looking foi points of 
convergence with the evolution of Brazilian case law and Law theory in the sense of the 
protection of fashion by copyright law. 

Keywords: Intellectual Property. Copyright. Fashion Law. 

I. INTRODUÇÃO  

                                                           
1 O texto foi elaborado no mês de outubro de 2015. 
2 Estudante de Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Bolsista de Iniciação 
Científica PIBIC/CNPq. 
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Atribui-se a Coco Chanel a máxima de que a moda deve escorregar de 

nossas mãos. A própria ideia de proteger artes sazonais, segundo a lendária estilista 

francesa, é infantil. Não precisamos nos preocupar com algo que morre no momento em 

que nasce3.  

No entanto, a mesma Coco Chanel foi, junto outras estilistas de renome 

como Jeanne Paquin e Madeleine Vionnet, uma das principais integrantes de um 

movimento do início do século XX que procurou proteger da pirataria os exemplares 

produzidos pela efervescente haute couture francesa. As campanhas iniciais das 

couturières, lideradas principalmente por Jeanne Paquin, procuravam combater a 

divulgação de desenhos de suas peças em revistas de moda. Tais campanhas ganharam 

força nos anos 1920, quando Madeleine Vionnet formou uma associação4 para 

“defender criadores do roubo de suas ideias e da contrafação de seus modelos”5.  

As ações judiciais movidas pelas estilistas encontravam fundamento na Loi 

du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles, que garantia a exclusividade de exploração 

e a proteção da autoria das criações de moda francesas. Todavia, tal desenvolvimento da 

proteção das criações de moda é uma peculiaridade do Droit d’Auteur francês. A 

realidade do Copyright norte-americano, por exemplo, é bastante diferente: a indústria 

da moda dos Estados Unidos está largamente baseada na cópia de modelos europeus6. 

Esse estado de coisas se dá em razão da legislação de direitos autorais norte-americana, 

que até o Innovative Design Protection Act de 2012 excluía de sua proteção os artigos 

úteis, ou seja, que tivessem funções utilitárias intrínsecas.7 

O mercado da moda no Brasil movimenta bilhões de reais ao ano, seja no 

setor de vestuário, seja no de calçados8, porém é ainda incipiente a discussão – tanto 

                                                           
3 SCAFIDI, Susan. Intellectual Property and Fashion Design. Intellectual Property and Information 
Wealth, v. 1, n. 115, p. 115–131, 2006. p. 124. 
4 Um dos grandes processos movidos pela associação de Vionnet, do qual inclusive participou Chanel, 
procurava coibir uma maison de belles copies que vendia por cerca de mil e quinhentos francos as cópias 
de alguns modelos que custavam até cinco mil francos. Cf. STEWART, Mary Lynn. Copying and 
Copyrighting Haute Couture : Democratizing Fashion , 1900 – 1930s. French Historical Studies, v. 28, 
n. 1, p. 103-130, 2005. p. 125. 
5 STEWART. Ibid. p. 124-129. 
6 EGUCHI, Aya. Curtailing copycat couture: The merits of the innovative design protection and piracy 
prevention act and a licensing scheme for the fashion industry. Cornell Law Review. v. 97, n.1, p. 131-
157, nov. 2011. p. 135. 
7 EGUCHI. Ibid. p. 139. 
8 De acordo com dados levantados pelo IBOPE através da plataforma Pyxys Consumo, o mercado de 
vestuário apresentou potencial de consumo de cerca de 130 bilhões de reais em 2013, ao passo que os 
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jurisprudencial quanto doutrinária – sobre a proteção das criações de moda pelo Direito 

de Autor. Por mais que o modelo francês de proteção dos direitos autorais reverbere no 

direito brasileiro no que diz respeito à proteção dos direitos morais do autor9, o aspecto 

da utilidade foi em larga medida utilizado para o afastamento da proteção às criações de 

moda.  

Ainda que a jurisprudência brasileira apresente alguns casos nos quais foi 

considerada a proteção da moda pelo direito de autor, não existem na legislação critérios 

que tratem especificamente de tais criações, de maneira a não haver ainda 

posicionamento doutrinário difundido ou um padrão jurisprudencial. Nesse sentido, este 

trabalho terá como objetivo traçar as linhas principais da tutela das criações de moda 

pelo Direito de Autor no Brasil, com base no que se produziu até o presente momento 

no plano da jurisprudência e da doutrina. 

 A perspectiva do Direito Comparado será um instrumento importante para a 

análise do desenvolvimento dessa modalidade de propriedade intelectual no direito 

pátrio. Serão explorados os principais aspectos da atual proteção das criações de moda e 

de suas recentes mudanças tanto em ordenamentos da família do common law, mais 

próximos do Copyright, quanto da família do civil law, mais próximos ao modelo do 

Droit d’Auteur. Com isso, será possível verificar em que medida a jurisprudência 

brasileira tem acompanhado as mudanças recentes nesse campo e de que forma tais 

modelos podem convergir para uma melhor proteção das criações intelectuais no 

contexto da moda. 

 As características peculiares do universo da moda –  sobretudo no que diz 

respeito ao aspecto mercadológico, fortemente influenciado pela sazonalidade – também 

serão exploradas neste trabalho, a fim de se verificar a importância da proteção dessas 

criações pelo Direito de Autor. 

                                                                                                                                                                          
resultados no setor de calçados foram de cerca de 40 bilhões. Disponível em: < 
http://pyxisconsumo.com.br/>   
9 No droit d’auteur, é atribuída maior pioridade aos direitos morais do autor, visando a sua proteção, de 
modo a formular os termos desses direitos de forma mais genérica.. Contrariamente, no copyright  a 
ênfase é dada à dimensão patrimonial dos direitos autorais, permitindo-se inclusive sua alienação, ao 
passo que no sistema francês somente se permite seu licenciamento. Cf. BARBOSA, Denis Borges. Uma 
Introdução à Propriedade Intelectual. 2.ed. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2003. p. 128. 
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II.  AS VÁRIAS FACES DA INDÚSTRIA DA MODA 

 A moda, até mesmo por sua natureza fluida, dificilmente pode ser definida 

em termos estanques. O mercado da moda possui uma estrutura complexa, de modo que 

dificilmente se poderia falar em apenas um mercado da moda. Seria temerário, por 

exemplo, reduzir a análise da proteção dos direitos autorais sobre a moda à alta costura, 

porém também não seria prudente descartar a força da moda no mercado de luxo. 

 A indústria da moda pode ser, como fizeram Raustiala e Sprigman, 

segmentada em categorias organizadas de acordo com o preço das peças. Os autores 

dividiram o mercado da moda em uma estrutura piramidal: no topo da pirâmide, se 

encontram as linhas de maior mudança sazonal e de design mais sofisticado, grupo que 

abarcaria o que se conhece por “alta costura”, atingindo grandes grifes como Giorgio 

Armani e Dolce & Gabbana; logo abaixo, ainda com alto grau de mudança sazonal e 

refinação do design, encontram-se as linhas prêt-à-porter das grandes grifes, a exemplo 

do Emporio Armani e da marca D+G, relacionadas respectivamente às grifes 

supramencionadas10. 

 Abaixo da categoria de maiores valores, encontra-se uma categoria 

intermediária que os autores denominam “moda ‘melhor’” (“better” fashion), uma 

categoria substancialmente maior que as anteriores cujos artigos teriam preços 

moderados. Na base da pirâmide encontram-se os artigos comercializados pelas grandes 

lojas de departamentos11.  

Essa última categoria diz respeito a um mercado muito mais amplo, porém 

dotado de menos características distintivas de design, adquirindo características de 

commodity, com grande resistência às mudanças ocasionadas pela sazonalidade. À 

medida que nos aproximamos do topo da pirâmide, a moda cada vez mais apresenta 

aspectos de unicidade, de clara distintividade. A diversidade desses segmentos 

demonstra a necessidade de uma maior compreensão acerca do fenômeno da moda e da 

forma como tais artigos se reproduzem na sociedade.  

                                                           
10 RAUSTIALA, Karl; SPRIGMAN, Christopher. The piracy paradox: Innovation and intellectual 
property in fashion design. Virgina Law Review. v. 92, n.9, p. 1687-1777. Dez. 2006, p. 1693-1694. 
11 Id. 
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O plágio e a pirataria não são problemas exclusivos dos tempos de Coco 

Chanel e de Madeleine Vionnet. Como já se mencionou, a indústria da moda americana 

por várias décadas esteve baseada em cópias de modelos franceses. No entanto, a 

indústria da moda em muito depende da difusão dos artigos, isto é, do atributo de não 

somente serem criações de moda de maneira geral, mas de “estarem na moda”. Alguns 

autores defendem, nesse sentido, que a pirataria seria um veículo interessante para a 

propagação das criações de moda , o que é veementemente repelido por outra corrente 

que defende a proteção dos designs pelo Direito de Autor. 

Nos itens a seguir, serão analisadas as duas supracitadas correntes acerca da 

importância da proteção da moda pelo direito de autor. Antes, no entanto, vale percorrer 

alguns dos argumentos de fundo para o desenvolvimento dessas correntes, concernentes 

à natureza da moda que, ao mesmo tempo que é mercadoria, reflete culturas e estilos de 

vida. 

II.1 Moda e tendência 

 O fenômeno da moda é de tamanha magnitude que pode ser compreendido 

desde o plano da necessidade até o plano da extravagância. A moda pode refletir um 

status relativo à classe social, porém também representa importante aspecto cultural ao 

compor estilos de vida. Nesse sentido, Hemphill e Suk confrontam duas concepções 

acerca da natureza da moda  – que os autores chamam de Status  e Zeitgeist – para 

construir um argumento sobre a promoção da inovação na esfera da moda. 

 A face da moda que diz respeito ao Status consiste em sua associação à 

riqueza e às características da alta sociedade. A moda seria um lugar de diferenciação 

entre classes sociais. As tendências, sob esse ponto de vista, se formaria a partir da 

observação pela sociedade da forma como se vestem as classes mais abastadas, o que 

levaria às classes mais baixas um impulso por emular a moda imposta unilateralmente12. 

 Tal concepção está fortemente relacionada à Teoria da Classe Ociosa, 

publicada por Thornstein Veblen na virada do século XIX para o XX. Veblen 

                                                           
12 HEMPHILL, C. Scott; SUK, Jeannie. The Law, Culture and Economics of Fashion. Stanford Law 
Review. v. 61, p. 1147-1199, mar. 2009. p.  1156. 
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desenvolve em sua obra clássica a ideia de consumo conspícuo, segundo a qual o 

consumo exacerbado – tendo em vista que se pode comprar muito – e especializado – 

uma vez que se pode comprar artigos da melhor qualidade – é prova da riqueza e, 

portanto, honorífico, pois transparece o pertencimento a uma classe social que dispensa 

o trabalho (próprio) e se orgulha do ócio. O padrão de vida das classes superiores se 

impõe, de maneira a ser percebido como um ideal pelas classes menos favorecidas. A 

incapacidade de consumir na devida quantidade e qualidade, portanto, passa a significar 

inferioridade e demérito13. 

 Os bens descritos por Thornstein Veblen no âmbito da construção do 

conceito de consumo conspícuo passaram a ser chamados de “bens de Veblen”. Tais 

bens são desejáveis à medida que determinado grupo de pessoas o possui (a classe 

ociosa), mas a demanda por eles decai ao passo que mais pessoas os possuem. Raustiala 

e Sprigman chamam esse fenômeno, característico do mundo da moda, de 

“obsolescência induzida” (induced obsolescence)14. A partir dessa ideia de 

obsolescência induzida, Raustiala e Sprigman desenvolvem seu argumento segundo o 

qual a baixa proteção da moda pela propriedade intelectual em geral é paradoxalmente 

vantajosa para a indústria. É o que os autores chamam de “paradoxo da pirataria” 

(piracy paradox), a ser desenvolvido mais adiante.  

 À concepção da moda como Status, pode ser contraposta sua manifestação 

como expressão cultural, que Hemphill e Suk denominam Zeitgeist. A moda, por essa 

ótica, emerge de um processo coletivo no qual gostos coletivos são originados de 

escolhas individuais entre diversos estilos, para então culminar na formação de 

tendências. Trata-se, aqui, de uma crítica direta à visão unilateral e impositiva do status, 

pois parte-se do pressuposto de que o motor da moda não é necessariamente a imitação 

                                                           
13 “Assim, no estágio quase pacífico, o senhor não somente consome mais do que o mínimo necessário à 
sua subsistência e eficiência física, como  oseu consumo se especializa quanto à qualidade dos bens 
consumidos. Ele consome livremente e do melhor, no tocando a alimento, bebida, narcóticos, abrigo, 
serviços, ornamentos, vestuário, armas e munições, sivertimentos, amuletos, ídolos e divindades [...] Por 
ser o consumo dos bens de maior excelência prova da riqueza, ele se torna honorífico; reciprocamente, a 
incapacidade de consumir na devida quantidade e qualidade se torna uma marca de inferioridade e de 
demérito.” Cf. VEBLEN, T. Teoria da Classe Ociosa: um estudo econômico das instituições. 3.ed. São 
Paulo: Nova Cultural, 1988. p. 37. 
14 Para ilustrar tal ponto de vista, os autores reproduzem uma frase célebre de Jean Cocteau, segundo a 
qual a arte produz coisas feias que frequentemente se tornam mais bonitas com o tempo; a moda, por 
outro lado, produz coisas bonitas que sempre se tornam feias com o tempo. Cf. RAUSTIALA; 
SPRIGMAN. Op. cit. p. 1719. 
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do estilo da alta sociedade15. As pessoas seguem a moda porque querem estar “na 

moda”. “That is, people want to associate themselves with things that are new, 

innovative, and state of the art. They want to keep pace with change.”16 

 A teoria do Zeitgeist é caracterizada por dois comportamentos que existem 

simultaneamente: a diferenciação (differentiation) e o agrupamento (flocking). A 

diferenciação consiste na construção de uma identidade por meio da moda, isto é, no 

sentimento de que determinado estilo é único e inimitável. No entanto, a moda também 

se caracteriza por seu caráter coletivo. Ainda que os indivíduos tentem afirmar sua 

identidade própria e inimitável, a moda diz respeito à identificação com um grupo e à 

participação a um movimento. É esse segundo aspecto (flocking) que levaria os 

consumidores a comprarem novas roupas não por necessidade, mas porque as roupas de 

seus armários estão ultrapassadas. É a relação entre essas duas dimensões que forma o 

que chamamos de moda17.  

A grande discussão acerca da natureza da moda e de sua relação com a 

proteção pelos direitos autorais está, na verdade, na forma como se estabelecem e se 

criam as tendências. No item a seguir, será explorado o argumento principal do trabalho 

de Raustiala e Sprigman – o paradoxo da pirataria – a fim de confrontá-lo com suas 

críticas e, então, construir o argumento principal desse trabalho, o da importância da 

proteção da moda pelos direitos autorais. 

A criação de uma tendência no modelo do status, por exemplo, é uma 

exceção à relação differentiation-flocking, pois tais aspectos seriam irrelevantes se 

determinado artigo está na moda apenas por ser de uma marca ou de outra18. O poder 

detido pelas grifes para ditar tendências dificilmente seria menor do que o poder da 

                                                           
15 “On this theory, fashion emerges from a collective process wherein many people, through their 
individual choices among many competing styles, come to form collective tastes that are expressed in 
fashion trends.” HEMPHILL; SUK. Op. cit. p. 1157. 
16 HEMPHILL; SUK. Ibid. p. 1158. Tradução livre: Isto é, as pessoas querem se associar com coisas 
novas, inovadoras, que estejam no estado da arte. Elas querem acompanhar a mudança”.  
17 HEMPHILL; SUK. Op. cit. p. 1164-1165. 
18 HEMPHILL; SUK. Op. cit. p. 1167. 
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pirataria e fazê-lo. O fato de uma peça ser de determinada marca, por si só, pode vir a 

transformar uma peça em tendência19. 

II.2 O “paradoxo da pirataria” e a necessidade da proteção das criações de moda 

 Segundo Raustiala e Sprigman20, em razão do ciclo da indústria da moda ao 

qual dá causa o fenômeno da obsolescência induzida, a pirataria do design de moda 

pode ser vantajosa para a indústria como um todo. A pirataria contribuiria para a difusão 

dos artigos e, dessa forma, trabalharia para a renovação das coleções e a movimentação 

econômica da indústria. No momento da massificação daquilo que já foi tendência, as 

grandes marcas passam para a construção de uma nova21. Tal movimento também 

favoreceria os consumidores, que poderiam comprar peças de design superior – ainda 

que sejam cópias – por preços mais acessíveis. Tal argumento é, em larga medida, 

baseado na reflexão de Veblen sobre o consumo conspícuo no mercado da moda: 

A exigência imperiosa do vestuário adotado como última moda, bem 
como o fato dessa moda adotada mudar freqüentemente de estação 
para estação, é suficientemente conhecida de todos; mas a teoria desse 
fluxo e mudança ainda não se descobriu. Podemos naturalmente dizer, 
com perfeita consciência e veracidade, que esse princípio de 
“novidade” da moda é outro corolário resultante da lei do dispêndio 
conspícuo. Obviamente, se a cada vestuário é permitido servir por 
apenas uma breve temporada, e se nenhum da última estação é 
transportado e usado na seguinte, o dispêndio perdulário do traje é 
grandemente aumentado22. 

O segundo argumento desses autores em favor da baixa proteção aos 

direitos autorais é o que chamam de “ancoragem” (anchoring), que consiste na 

possibilidade de definição de tendências distinguíveis entre as várias peças, de modo a 

compor um estilo particular àquela estação. A pirataria contribuiria substancialmente 

para esse processo por ser um veículo de difusão da moda, permitindo inclusive que os 

consumidores percebam mais facilmente as mudanças da moda23.  

                                                           
19 Tal compreensão é perceptível em um diálogo do filme As Patricinhas de Beverly Hills (no original, 
Clueless), um clássico dos anos 1990. “Mel: What the hell is that? / Cher: A dress / Mel: Says who? / 
Cher: Calvin Klein.” Em tradução livre: Mel: O que diabos é aquilo? / Cher: Um vestido / Mel: Quem 
disse? / Cher: Clavin Klein. Cf. HECKERLING, Amy. As Patricinhas de Beverly Hills. [Filme-vídeo]. 
Produção de Robert Lawrence e Scott Rudin, direção de Amy Heckerling. Estados Unidos, Paramount 
Pictures, 1995. Cópia digital, 97 min. Cor. 
20 RAUSTIALA; SPRIGMAN. Op. cit.p. 1723. 
21 Ibid. p. 1722. 
22 VEBLEN. Op. cit. p. 79. 
23 Ibid. p. 1728-1729. 
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O argumento em favor do piracy paradox é prontamente combatido por 

autores como Hemphill e Suk, que afirmam que “estar” na moda não diz respeito apenas 

à consecução de determinado status, mas a uma manifestação individual de adesão a um 

movimento coletivo (zeitgeist). Dessa forma, a inovação é socialmente desejável por 

traduzir a mudança de uma forma de expressão24.  

A produção de tendências envolve tanto uma percepção coletiva da moda, 

compartlhada pelo mercado, quanto a individualidade de cada estilista ou designer, 

razão pela qual é preciso distinguir cópia de tendência. A discussão se complexifica à 

medida que se insere na disputa pelo mercado – e pela constituição de tendências – a 

chamada fast fashion, cuja produção é massificada, em contraposição à dos estilistas da 

alta costura. A fast fashion pode ser tanto criativa quanto pirata. A pirataria nesse 

âmbito, sobretudo no atual estado de desenvolvimento tecnológico25, tem custos baixos 

e é produzida em massa, podendo aproveitar os pontos mais altos das tendências26. 

Segundo Hemphill e Suk, a cópia em larga escala pode causar uma redução 

nos lucros das empresas criativas, de maneira a distorcer a inovação. Além disso, é 

possível argumentar para a relevância da proteção específica ao design. A moda pode 

ser protegida, entre outras formas, através de marca ou de trade dress (conjunto 

imagem), que consiste na proteção a caracteres identificativos do produto dotados de 

significado secundário que identifique a marca27.  

Esse tipo de proteção foi aplicado na jurisprudência americana, por 

exemplo, no caso Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc., no 

qual a Corte de Apelações do Segundo Circuito reconheceu que a sola vermelha dos 

sapatos Loubotin pode ser diretamente associada à marca, de modo que é protegida pelo 

direito marcário28. É a falta de proteção ao design, aliada a determinados tipos de 

                                                           
24 HEMPHILL; SUK. Op. cit. p. 1165. 
25 O processo de contrafação de artigos de moda pode adquirir proporções e rapidez nunca antes vistas no 
mercado da moda através da disseminação da impressão tridimensional. Nesse sentido, ver: 
DEPOORTER, Ben. Intellectual Property Infringements & 3D Printing: Decentralized Piracy. Hastings 
Law Journal. v. 65, n.1, p. 1483-1504, dec. 2013. 
26 HEMPHILL; SUK. Op. cit. p. 1171. 
27 Ibid. p. 1177. 
28 Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America, Inc., 778 F.Supp.2d 445, 451, 457 
(S.D.N.Y.2011) 
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proteção já existentes pode causar não somente barreiras à inovação, mas à entrada no 

mercado. 

A experiência histórica da popularização da moda demonstra que a 

disseminação dessas criações não precisa acontecer pela via da pirataria, que diminui os 

incentivos à criação. A criação do prêt-à-porter na França decorreu da massificação da 

alta costura, já nascendo com um prestígio considerável – diferentemente do ready-to-

wear norte-americano, que se baseava em peças pouco originais – e ganhou força com o 

estilista Pierre Cardin, que lançou uma coleção prêt-à-porter na loja de departamentos 

Printemps em 1959 e, em 1963, abriu o primeiro atelier prêt-à-porter29.  

Fenômeno semelhante ocorreu com as lojas de departamentos francesas nos 

anos 1920 e 1930, cuja produção estava largamente baseada em cópias de peças da 

haute couture em nome da resposta à demanda dos clientes por aquele tipo de vestuário. 

No entanto, esse cenário mudou quando as Galeries Lafayette passaram a investir na 

venda de produtos licenciados de maisons de alta costura. As Galeries se tornaram 

sócias das principais maisons francesas no período entreguerras – notadamente as já 

aqui mencionadas Vionnet e Chanel – e passaram a vender suas criações30.  

A proteção das criações de moda pelo Direito de Autor é necessária e, como 

já se viu, pode ser conectada à lógica do mercado de forma idônea, distinta da pirataria. 

A seguir, serão explorados os principais paradigmas de proteção do Direito de Autor 

para que sejam confrontados com o estado da legislação e da jurisprudência brasileiras 

sobre o assunto, com vistas a descrever o instrumental de que dispõe o ordenamento 

brasileiro para esse tipo de proteção. 

III. AS CRIAÇÕES DE MODA E O SISTEMA DE PROTEÇÃO DO DIREITO 

DE AUTOR 

 A proteção das obras das chamadas artes aplicadas pelos direitos autorais é 

fruto de grande controvérsia no Direito brasileiro. Tal controvérsia é fruto vedação de 

proteção pelos direitos autorais de obras de caráter utilitário, o que provém da aplicação 

                                                           
29 MARTINELI, F. Gatsby, Dior e a produção do luxo na moda no século XX. VI Encontro Nacional de 
Estudos do Consumo. Rio de Janeiro:  2012. p. 1-20. 
30 CHAMPSAUR, Florence Brachet. Les Galeries Lafayette et le financement de la couture dans l’entre-
deux-guerres : le cas Jean Patou. Enterprises et histoire. n.64, p. 183-185, 2011.  
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ou não do princípio da indiferença da destinação das obras (indifférence de la 

destination des oeuvres). Tal princípio é plenamento aplicado na França, onde as obras 

de arte são protegidas por qualquer que seja sua função, seja ela apenas pela própria arte 

ou para a indústria. No Brasil e em Portugal, a doutrina clássica aponta para um critério 

distinto: a dissociabilidade do valor artístico com relação ao valor utilitário da obra31, 

como se extrai da compreensão de José de Oliveira Ascensão: 

Nas obras de destinação utilitária temos antes de mais nada essa 
função, e não uma função literária ou artística. Nenhum motivo há 
para deixar automaticamente essas obras transpor o limiar do direito 
de autor. Só o poderão fazer se como resultado de uma apreciação se 
concluir que, além do seu caráter utilitário, têm ainda um mérito 
particular, que justifica que as consideremos também obras literárias 
ou artísticas. 
Considerando estas figuras, vemos que nas obras artísticas de 
destinação utilitária a lei reclama que sejam criação artística, o que 
não faz para as outras categorias de obras artísticas. Isto só pode 
significar uma exigência reforçada para efeitos de proteção. 
Não há que ser particularmente indulgente nesta avaliação. Uma 
criação da moda “elegante”, por exemplo, não equivale a uma criação 
“artística”. Quanto à moda, em si, como estilo, não é protegida32. 

  

Ainda que não seja automática a proteção da moda pelos direitos autorais, 

percebe-se pela citação de José de Oliveira Ascensão que elas podem ser consideradas 

obras artísticas. Seria desarrazoado, mesmo pela natureza complexa da indústria da 

moda e pela larga compreensão dos significados da arte que não se lhe admitisse. Nas 

palavras de Newton Silveira, “o valor de uma obra deve ser apreciado 

independentemente de sua utilidade”33.  

As obras utilitárias, segundo Bittar34, não seriam objeto de proteção do 

Direito de Autor, mas dos direitos Propriedade Industrial. No entanto, Bittar diferencia a 

utilidade intelectual da utilidade técnica, sendo que a primeira se insere no âmbito do 

Direito de Autor. “As primeiras realizam, por si, fins estéticos, enquanto que as 

                                                           
31 COLOMBET, Claude. Grands principes du droit d’auteur et des droits voisins dans le monde: 
approche de droit compare. Paris: Libraire de la Cour de cassation; Unesco, 1990. p. 16. 
32 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 60. 
33 SILVEIRA, Newton. A propriedade intelectual e as novas leis autorais. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 
1998. p. 4. 
34 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor.4.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 6. 
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segundas apresentam um sentido de utilidade técnica”.35. A utilidade técnica se trataria, 

nesse sentido, de dispositivos e produtos para a aplicação industrial. Tais criações 

devem ser diferenciadas daquelas que se encaixam na categoria do design, que 

“representa a união entre a técnica e a estética, fenômeno do sistema industrial moderno 

que não pode ser reduzido aos critérios convencionais da arte e da técnica”36.  

O esforço para a demonstração do caráter artístico singular das criações de 

moda é importante não apenas por se tratar de obra utilitária – dado que as criações de 

moda podem, sim, serem frutos da expressão artística – mas em razão da fixação de 

tendências das quais emanam características em comum para a formação da moda de 

certo período ou estação. Os traços genéricos da moda sazonal são excluídos da 

proteção, concentrando-se nas variações imaginadas ao redor do tema comum pela 

engenhosidade dos concorrentes37. Tal critério é aplicável inclusive em ordenamentos 

como o da França, cujo Code de la Propriété Intelectuelle cita expressamente as 

indústrias de moda sazonal protegidas pelos direitos autorais: 

Art. L. 112-2. Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit 
au sens du présent code :  
14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la 
parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la 
parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, 
renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la 
couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la 
ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou 
spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des 
bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.38 

 

                                                           
35 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor na obra publicitária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1981. p. 32. 
36 SILVEIRA, Newton. Op. cit. p. 34. 
37 Do original: Les experts s'attachent à discerner ceux qui sont propres à la robe reproduite ou imitée, et 
ceux qui sont communs à la plupart des modèles d'une même saison; les tribunaux excluent de la 
protection les traits génériques de la mode saisonnière, pour ne retenir que les variations imaginées autour 
d'un thème commun par l'ingéniosité des concurrents. Cf. DESBOIS, Henri. Le Droit d'Auteur: Droit 
français. Convention de Berne revisée. Paris: Librairie Dalloz, 1950. p. 105-106. 
38 Tradução livre: Art. L. 112-2. São consideradas notadamente como obras do espírito no sentido do 
presente código: 14º   As criações das indústrias sazonais de vestuário e de joalheria. São reputadas 
indústrias sazonais de vestuário e de joalheria as indústrias que, em razão das exigências da moda, 
renovam frequentemente a forma de seus produtos, notadamente a da costura, de peles, da lingerie, do 
bordado, da moda, dos sapatos, das luvas, dos artigos de couro, da fabricação de tecidos de alta novidade 
ou especiais à alta costura, das produções dos dos joalheiros e dos sapateires e dos fabricantes de tecidos 
de mobiliário. 
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Alguns ordenamentos, como é o caso do italiano, procuram conciliar a 

necessidade de proteção pelo direito autoral com a sazonalidade da moda ao estabelecer 

um prazo curto de duração dos direitos. O Regolamento CE n. 6/2002 protege por três 

anos os modelos que diferem significativamente dos demais modelos disponíveis ao 

público, exigindo-se a construção de um juízo de originalidade e de “confundibilidade” 

(giudizio di confondibilità) sobre a obra39. 

Segundo a legislação norte-americana, um artigo útil possui função utilitária 

intrínseca que não serve meramente para retratar sua aparência ou para veicular 

informação40. A mesma legislação dispõe que esses artigos, embora não protegidos pelo 

copyright, podem ser considerados criações artísticas (pictorial, graphic, or scultural 

work) se tais elementos gráficos puderem ser identificados separadamente da criação 

utilitária.  

A imagem ou texto impressos em uma camiseta, é claro, serão protegidos 

pelo direito de autor. É esse um primeiro passo para a proteção da moda por esse ramo 

do direito. Foi nesse sentido a decisão do Superior Tribunal de Justiça em caso no qual a 

empresa Arezzo foi processada por contrafação de desenhos criados por um artesão. Os 

desenhos do artesão eram impressos por marchetaria – “seguindo o estilo hippie” – em 

couro e foram reproduzidos em pulseiras e chinelos da coleção de primavera/verão de 

2002/2003 da Arezzo, que foi condenada a indenizar o artesão41. Em direção semelhante 

foi a decisão mantida pelo Agravo de Instrumento nº 1.089.940, na qual se condenou a 

empresa C&A a indenizar a autora de desenhos que estamparam bolsas e mochilas da 

loja42. 

O caso da Arezzo, no entanto, não diz respeito à proteção do design em si, 

mas às estampas de autoria do artesão. Da mesma forma, não se confunde com a 

                                                           
39 BERGAMASCHI, Marco. Imitazione e concorrenza nell’abbigliamento di moda: 
un’interpretazione economico-aziendale della normativa vigente. Paper numero 98. Brescia: 2009. 
Disponível em: <http://www.unibs.it/sites/default/files/ricerca/allegati/Paper98.pdf> Acesso em: 25 out 
2015. 
40   Traduzido do original: A “useful article” is an article having an intrinsic utilitarian function that is not 
merely to portray the appearance of the article or to convey information. U.S. Code, Title 17, Chapter 1, § 
101. 
41 STJ. AREsp 20.660/RS. Rel. Min. João Otávio Noronha. Data de Publicação: 12.08.2011. 
42 STJ. AI nº 1.089.940. Rel. Min. Fernando Gonçalves. Data de Publicação: 12.04.2010. 
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proteção pelo direito de autor a proteção de marca impressa no artigo. No caso das 

bolsas Louis Vuitton, por exemplo, os artigos já são protegidos pela propriedade 

intelectual, porém no ramo da propriedade industrial em razão da marca impressa 

repetidas vezes sobre a bolsa43. Ainda que a marca esteja protegida, na ausência de 

mecanismos de proteção à bolsa em si, bastaria que a marca fosse retirada do artigo ou 

mesmo alterada substancialmente para que a proteção não se aplicasse. 

A jurisprudência norte-americana, como já se viu, passou várias décadas 

afastando a proteção da moda pelo copyright em razão do critério da utilidade. Todavia, 

a situação mudou com a aprovação do Innovative Design Protection Act de 2012, que 

expressamente dispôs que o design poderá ser protegido44, tanto nos elementos originais 

dos artigos de vestuário quanto na incorporação de elementos originais a artigos de 

vestuário e ornamentos. As condições para a proteção são: (i) a obra deve ser resultado 

do esforço criativo do designer; (ii) a obra deve ser única, distinguível, não trivial e não 

deve ser apenas uma variação não utilitária de designs já existentes. O Act coloca, ainda, 

que a produção de cópia singular de uma criação de moda, fruto da costura caseira, 

constitui exceção à proteção e não configura infração aos direitos autorais (home sewing 

exception). 

O sistema de copyright norte-americano, que por tanto tempo repeliu a 

proteção das criações de moda, positivou-a em nome do combate à pirataria, à proteção 

dos autores e da inovação. O sistema brasileiro também tem caminhado nesse sentido, 

ainda que não tenha modificado a Lei de Direitos Autorais até o presente momento. Já 

se desenvolvem, na jurisprudência pátria, critérios para a proteção desses direitos, como 

se percebe pelo caso que chegou ao STJ no qual se buscava a proteção de lingeries 

estampadas com “carinhas animadas”. O tribunal de origem entendeu que a utilização 

dessas estampas configura tendência de mercado, sem que sua utilização configure 

concorrência desleal, mas mera situação de concorrência mercadológica. O requisito da 

originalidade, segundo o julgado, deve estar presente juntamente da novidade, razão 

                                                           
43 HOLTON, Paige. Intellectual Property Laws for Fashion Designers Need No Embellishments: They 
Are Already in Style. The Journal of Corporation Law. v. 39, n.2, p. 415-436, 2014. p. 419. 
44 Do original: Sec. 2. Ammendments to title 17, United States Code. (4) Fashion Design. – A fashion 
design is subject to protection under this chapter. 
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pela qual não se concedeu a indenização, pois a utilização das ditas “carinhas” já era 

prática corriqueira no mercado45.  

O caso mais significativo da jurisprudência brasileira nesse âmbito foi o 

julgado proferido pela 24ª Vara cível de São Paulo no qual a empresa 284 foi condenada 

a indenizar a grife Hermès por copiar o design da bolsa Birkin. O juiz entendeu que a 

bolsa produzida pela 284 era idêntica àquela produzida pela Hermès, diferindo somente 

no material de confecção. A bolsa Birkin, segundo a decisão, “reflete um design criativo 

de sucesso e anos de investimento na divulgação da bolsa e em seu posicionamento 

estratégico de mercado”. A bolsa da 284 foi considerada desprovida de originalidade e, 

por esse motivo, auferia rendimentos à custa do desempenho alheio, importando em 

enriquecimento ilícito da parte. Além do enriquecimento sem causa, considerou-se que 

a possibilidade de confusão entre os artigos poderia lesionar a reputação da Hermès. 

Com base nesses fundamentos, o Juízo determinou, em sede de antecipação de tutela, 

que a parte se abstivesse de “produzir, importar, exportar, manter em depósito e 

comercializar a ‘bolsa 284’, descrita na petição inicial”46. 

A jurisprudência nacional tem dado, por conseguinte, importantes passos no 

sentido da proteção das criações de moda pelo direito de autor, que já apresenta 

mecanismos capazes de garantir o que é devido aos responsáveis pela inovação no 

mercado da moda. 

IV. CONCLUSÃO 

 A proteção das criações de moda pelos direitos de autor ainda não se 

encontra pacificada pela doutrina e pela jurisprudência brasileiras, razão pela qual se faz 

importante a construção de argumentos consistentes sobre a importância da proteção 

dessas criações, tanto pela ótica da defesa dos direitos dos autores sobre suas criações 

quanto pela da característica eminentemente inovadora do mercado da moda, sem a qual 

a própria indústria se desnatura. 

                                                           
45 STJ. AREsp nº 148.499/SP. Rel. Min. Massami Uyeda. Data de publicação: 29.06.2012. 
46 TJ-SP. 24ª Vara Cível da cidade de São Paulo. Processo nº 583.00.2010.187707-5 (Reconvenção). 
Juíza: Tamara Hochgreb Matos. Data de Publicação: 02.06.2011. 
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 O Fashion Law como um todo, que envolve não apenas a proteção da moda 

pelos direitos autorais, mas todas as implicações que essa indústria pode apresentar no 

mundo jurídico, se encontra em franco desenvolvimento na prática jurídica brasileira. 

Urge, frente à atual conformação da indústria da moda em termos econômicos, artísticos 

e culturais, que o direito brasileiro passe a formular respostas para as questões 

emergentes das disputas decorrentes desse mercado.  

 A doutrina sobre propriedade intelectual também deve ser atualizada e 

reformulada para que sejam abarcadas as questões do mercado da moda, de maneira a 

superar barreiras dogmáticas antigas47. A análise do Direito Comparado, nesse sentido, 

pode trazer parâmetros interessantes para o desenvolvimento de uma proteção da moda 

tipicamente brasileira a partir da verificação dos percalços enfrentados em outros 

ordenamentos.  

O que se observa pelo desenvolvimento da compreensão sobre os direitos 

autorais é que há uma convergência generalizada acerca da necessidade de proteção das 

criações de moda. Os sistemas francês e italiano – que, por sua vez, também bebe na 

fonte do Droit d’Auteur – há muito já oferecem mecanismos para a proteção desses 

artigos e de seus autores. O sistema do copyright norte-americano, tradicionalmente 

repelente a esse ponto de vista, já admitiu, inclusive no campo da legislação que essas 

criações de moda devem ser protegidas. Com menos esforço deve a compreensão 

brasileira sobre Direito de Autor, calcada em larga medida sobre o Droit d’Auteur 

francês, acertadamente tem admitido um desenvolvimento jurisprudencial desse tipo de 

proteção que, ainda que incipiente, é de suma importância para o fomento à indústria da 

moda e por quem deve ser seu principal motor: as criadoras e criadores. 
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