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Napoléon et un traité secret 
L’histoire antécédente est bien connue, néanmoins répétable1. Les armées de 
Napoléon ont envahi la péninsule Ibérique ; les soldats du Portugal, et plus 
que les militaires de ce tout petit pays, les montagnes, les pluies, les routes 
inexistantes, les vivres si difficultés tout cela imposeraient quelque retard à 
Junot. Quand même, le maréchal arrive à Lisbonne aux fins de mai 1808.  
Les voiles des bateaux portugaises étaient déjà visibles loin sur l’Atlantique : le 
27 mai la reine Maria I (dite La Reine Folle) et son entière Cour ont 
embarqués pour ses royaumes d´Outre-Mer.  

                                           
1 “En réponse à l’attitude britannique vis-à-vis des navires de commerce français, Napoléon tente d’imposer 
le blocus continental, qui vise à asphyxier l’industrie et le commerce britanniques, par le décret de Berlin du 
21 novembre 1806. Le Portugal, vieil allié des Britanniques depuis le traité de Methuen (1703), est resté neutre 
depuis la rupture de la Paix d'Amiens. Au travers de pressions diplomatiques, d'alliance resserrée avec 
l'Espagne voisine, et de concentration de troupes sur les Pyrénées durant l'été 1807, Napoléon menace le 
Portugal d'invasion s'il n'applique pas le Blocus continental. Devant le silence portugais, les armées françaises 
envahissent le Portugal (novembre 1807), commandées par le général Junot et s'installent également en 
Espagne, en allié, pour assurer un appui à cette opération selon le traité de Fontainebleau. La cour et le 
gouvernement portugais se réfugient à Rio de Janeiro avec le soutien de la flotte britannique et le Brésil 
devient le siège du royaume jusqu'en 1821. » 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier#Campagnes_de_la_p.C3.A9ninsule_Ib.C3.A9rique_et_
d.E2.80.99Autriche.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier#Campagnes_de_la_p.C3.A9ninsule_Ib.C3.A9rique_et_d.E2.80.99Autriche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier#Campagnes_de_la_p.C3.A9ninsule_Ib.C3.A9rique_et_d.E2.80.99Autriche
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L’armée de mer du Portugal n’était pas seule en son voyage dans l’océan : les 6 
escorteurs anglais cerclaient les 36 navires de la reine, comme était prévu dans 
le traité secret signé entre les deux pays au 22 octobre 1807. Ce document sera 
aussi invoqué pour justifier les actions militaires britanniques dans le territoire 
portugais sous Wellesley, qui réussiront enfin à la bataille de Vimeiro en août 
1808.  
Il y a des auteurs qui prennent ce même traité, ou peut-être des accords plus 
secrets entre Portugal et le Royaume Uni, comme l’inspiration et raison de la 
Loi du 28 April 1809, qui a inauguré la législation brésilienne de brevets2. 
L’article VI de l’accord secret3, qui préfigurait un traité de Commerce (signé 
seulement en 1810) serait le contexte de la série de lois de libération 
commerciale et développement industrielle que marqueront les mois suivant à 
l’arrivage de la Cour à son destin.  
Cette attribution directe à l’esprit du traité serait toutefois très disputée. 
L’histoire conventionnelle, ou au moins quelques sources, dispute sur le rôle 
des courtiers qui effectivement auraient incorporé l’esprit de l’accord secret 
dans les nouvelles lois, mais avec ses contributions et style personnelle : les 
frères Coutinho, dont le négociateur de l’accord secret, ont son appui des 
certains historiens4 ; José da Silva Lisboa, le vicomte de Cairu5, aurait aussi des 
enthousiastes et particulièrement des détracteurs ; une auteur américaine6 
indique l’apport de le Comte de Pombeiro pour ses suggestions d’une 
politique libéralisant durant le cours de la voyage dès Lisbonne.  
Libéralisant, parce que l’ensemble des règles pour lesquelles la métropole 
portugaise contrôlait l’ambiance politique et économique de la colonie 
brésilienne était jusqu’alors sévèrement restrictive de les libertés commerciales 
et industrielles. La colonie devrait servir aux intérêts de la métropole, et 
particulièrement la croissance industrielle devrait être soumise aux obligations 
internationales du Portugal, par exemple, sous le traité de Methuen, lequel 

                                           
2 CARVALHO, Nuno Pires De, 200 Anos do Sistema Brasileiro de Patentes - O Alvará de 28 de Abril de 
1809 - Lúmen Juris, 2009. Aussi, mais d’une autre façon, ARRUDA, José Jobson de Andrade. Uma colônia 
entre dois impérios: a abertura dos portos brasileiros, 1800-1808. Bauru: Edusc, 2008. 
3 ART. VII Lorsque le gouvernement portugais sera établi au Brésil, on procédera à la négociation d'un traité 
de secours et de commerce entre le gouvernement portugais et la Grande Bretagne. [En français au original]  
4 CARVALHO, cit., mais aussi MALAVOTA, Leandro, Construção do Sistema de Patentes no Brasil, A - 
Um Olhar Histórico, Lumen Juris, 2011, p. 46.  
5 Cairu, juriste et économiste, serait l’auteur de la première œuvre sur le système brésilien de brevets, publié à 
1810 : LISBOA, Visconde de Cairu, José da Silva Lisboa, Observações sobre a franqueza da indústria, e 
estabelecimento de fábricas no Brasil, 
http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/02948700#page/1/mode/1up 
6 SCHULTZ, Kirsten, Tropical Versailles, Routledge 2001 
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réservait au Royaume Uni une proportion de cette activité, au détriment de 
certains aspects de la production portugaise7.  

La loi de 1809  
Indubitablement le parcours à travers de toutes ces lois et règles sériait très 
intéressant pour connaître le Brésil de ce temps ; mais notre sujet est la loi de 
28 d’avril8, qui comme nous avons anticipé, inaugure la législation de propriété 
intellectuelle au Brésil9. Ici (et pour une chance historique, au territoire qui 
deviendra l’Uruguay) mais non au Portugal ou au reste du monde sous la 
couronne portugaise : est une mesure de décolonisation spécifique e limité.  
Cette pièce de législation n’est point dédiée à Propriété Intellectuelle dans le 
sens actuel du concept. Son titre ne parle pas de brevets : elle dispense des 
matières prime industrielles de droits douanières ; elle établit un devoir 
d’acheter des utilités militaires aux fabricants locaux ; elle criait des faveurs aux 
bâtisseurs maritimes, entre autres instruments fiscaux et financières de 
développement industriel10.  
Parmi cet arsenal de faveurs aux entrepreneurs établis au Brésil, la loi a 
institué, aussi, un système impersonnel de protection des inventions et des 
introductions de nouvelles industries au pays. Les privilèges autrement 
concédés sont alors radiés en profit du nouveau régime11.  
En sa part relevante, la loi disait : 

                                           
7 "Jusqu'à le moment à que la Cour portugaise déménage au Brésil en 1808, le régime colonial qui a fait l'objet 
dans le pays, "le plus odieux qui jusque-là avait créé le monde", selon les mots d'un historien, n'était pas 
propice au développement des affaires et industriel, ou au progrès économique. Au contraire, la politique de 
la métropole était exclusivement destinée à exploiter les richesses naturelles de sa possession Amérique 
opulente et entraver par tous les moyens une flambée de l'activité qui pourrait compromettre les intérêts 
économiques et financiers de la Couronne ou de la menacer souveraineté, favorisant l'indépendance politique 
de la colonie. Ce régime, qui, depuis plus de deux siècles dominés le Brésil, a été principalement caractérisé 
par des mesures visant à restreindre la liberté du commerce et de l'industrie et la surveillance plus étroite de 
toutes les activités de ses habitants". CERQUEIRA, J. G. ; BARBOSA, Denis Borges (annotateur) ; Newton 
Silveira (annotateur) Tratado da Propriedade Industrial - E do Objeto dos Direitos - Vol. I. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2010, n.1.  
8 Alvará de 28 de Abril de 1809. Isenta de direitos as matérias primas do uso das fábricas e concede outros 
favores aos fabricantes e da navegação nacional. Colecção de Leis do Brazil de 1809. Cartas de lei, alvarás, 
decretos e cartas régias. Rio de Janeiro: Imprensa Régia, 1891, p. 45-8.. 
9 MALAVOTA, CARVALHO et RODRIGUES, Clóvis da Costa. A inventiva brasileira. Brasília: MEC/INL, 
1973 ont collectionné des exemples de brevets issus comme privilèges bien auparavant 1809, c’est-à-dire, 
comme concessions personnelles et discrétionnaires du souverain.  
10 Quelque chose de semblable s'est passé quand la promulgation de la protection des topographies de semi-
conducteurs, la loi 11,484 du 31/05/2007, qui est compris dans un seul document la propriété intellectuelle, 
le système d'incitations fiscales, et des faveurs financières à l'industrie, dans un paquet unique. 
11 Ordeno, outrossim, que se faça uma exata revisão dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se 
público na forma acima determinada e revogando-se todas as que por falsa alegação ou sem bem fundadas 
razões obtiveram semelhantes concessões. 
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En étant très convenable que les inventeurs et introducteurs d'une 
nouvelle machine ou invention dans les arts en jouissent du privilège 
exclusif, en plus du droit qu'ils peuvent avoir à des aides financières, qui je 
suis servi à établir à l'intérêt de l'industrie et les arts, je ordonne que toutes 
les personnes qui sont ce cas à présenter le plan de sa nouvelle invention 
au Conseil royal de commerce; et que celui-ci, reconnaissant sa vérité et sa 
fondation, leur accorde le privilège exclusif pendant quatorze ans, étant 
forcé d’en fabriquer de ce moment en avant, de sorte qu'à la fin de cette 
période, la nation tout entière bénéficie le fruit de cette invention12.  

Autant par sa topologie dans un paquet de mesures de développement 
industriel, quand par le choix des mécanismes de protection comme résultat 
de son adéquation à des buts de l’État, le brevet de 1809 peut être reconnu 
comme utilitariste, ou benthamien13. La loi ne se dépêche pas à premier des 
inventeurs pour son génie ; aucune propriété élémentaire ou naturelle n’est 
consacrée ; les droits de l’homme inventeur sont remués.  
On consacre par le privilège exclusif des contributions fonctionnelles, en tant 
qu’elles servent aux objectives économiques du moment. Si l'État brésilien 
était alors doté d’une constitution politique, le fondement de la loi pourrait 
être recherché dans la fonction sociale de l'innovation, non seulement exercé 
comme distribué.  

La Constitution de 1824 
La constitution arrivera plus tard, octroyé par un empereur du Brésil, en un 
pays séparé de Portugal, en 1824. La loi de 1809 peut être listée dans les 
premières législations de brevets au monde ; notre constitution impériale serait 
probablement, avec l’Américaine, une des plus anciennes dans la prévision de 
protection des inventions comme un droit consacré dans le statut politique de 
la nation.  
Le texte constitutionnel, néanmoins, ne se conforme guère au modèle de la loi 
de 1809 : 

                                           
12 Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova máquina e invenção nas artes 
gozem do privilégio exclusivo, além do direito que possam ter ao favor pecuniário, que sou servido 
estabelecer em benefício da indústria e das artes, ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso 
apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio; e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e 
fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando obrigadas a fabricá-lo 
depois, para que, no fim desse prazo, toda a Nação goze do fruto dessa invenção. 
13 Sans consacrer beaucoup d’élaboration théorique dans cette étude sur la notion de fonction sociale des 
droits, on reconnaîtra qu'il y a une tendance de fonctionnalisation chaque fois que, dans les discussions 
législatives, ou dans l'exécution doctrinale ou judiciaire des droits de propriété intellectuelle, il est sensible 
qu’on a fait un choix utilitariste au regard de ces intérêts, dans lequel on considère entre ces effets pertinents 
l’impact sur la société dans son ensemble. D'autre part, une telle fonction sociale sera considérée comme 
rejetée dans le cas d'un discours ou une pratique qui met l’accent sur la nature absolue ou inconditionnelle des 
mêmes intérêts. 
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Art. 179, 26: "les inventeurs auront la propriété de sa découverte ou de ses 
productions. La loi leur assurera un privilège exclusif temporaire, ou les 
compensera pour le remboursement de la perte qui devront souffrir pour 
la divulgation. 

Il fallait, peut-être, invoquer ici le texte français de l'Assemblée constituante, 
avec la loi du 7 janvier 1791 :  

"Toute découverte ou nouvelle invention, dans tous les genres de 
l'industrie, est la propriété de son auteur ; en conséquence, la loi lui en 
garantit la pleine et entière jouissance, suivant le mode et pour le temps 
qui seront ci-après déterminés. 

La concession, dans les deux textes, n’est plus convenable pour réussir des buts 
de l’État, comme dans la loi de 1809 ; la topologie de la règle est d’un droit 
citoyen. La constitution confirme la propriété qui appartenait déjà au créateur ; 
mais, en contraste avec le texte français, le texte brésilien a incorporé dès 
l’institution de la loi fondamentale l’intérêt social de la divulgation de la 
technologie. Le créateur détiendra le brevet, si et seulement sous la condition 
que l’État ne décide d’effectuer avec l’invention une contribution immédiate 
au domaine public.  

La loi de 1830 
Sous cette constitution, une nouvelle loi de brevet a été publiée, en 183014. 
L’affiliation à notion de propriété des inventions réapparaît ici : 

Art. 1. La loi garantit au découvreur ou inventeur d'une l'industrie utile da 
propriété et l'utilisation exclusive de sa découverte, ou invention15.  

Mais la garantie sera assurée tout seulement à l’inventeur national : 

Art. 3. L'introducteur d'une industrie étrangère recevra un prix 
proportionnel à l'utilité, et la difficulté de l’introduction16. 

La détention d’un brevet étranger correspondent résultera à la radiation de le 
brevet brésilien, mais le prix mentionné sera applicable17. Fière de l’utilisation 

                                           
14 Pour les brevets publiés durant cette loi, consultez MALAVOLTA et RODRIGUES. Pour les inventions 
chimiques de ce période, CARRARA JÚNIOR, Ernesto, MEIRELLES, Hélio. A indústria química e o 
desenvolvimento do Brasil (1500-1889). São Paulo: Metalivros, 1996.  
15 Art. 1º. A lei assegura ao descobridor, ou inventor de uma indústria útil a propriedade e o uso exclusivo da 
sua descoberta, ou invenção 
16 Art. 3º. Ao introductor de uma industria estrangeira se dará um premio proporcionado á utilidade, e 
dificuldade da introdução. 
17 Art. 10. Toda a patente cessa, e é nenhuma: (…) 4º. Se o descobridor, ou inventor, obteve pela mesma 
descoberta, ou invenção, patente em paiz estrangeiro. Neste caso porém terá, como introductor, direito ao 
premio estabelecido no art. 3º. 
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de la propriété aux finalités sociales, la loi requérait du titulaire qu’en deux ans 
il commencera la fabrication effective, sous peine de perdre le droit18. 
On pourra noter la continuation de quelques caractères communs aux deux 
lois brésiliennes quoique la Constitution reflète jusqu’au certain degré la 
posture propriétaire des lois françaises du temps, et même considérant que la 
élaboration législative de la loi de 1830 suivait le précèdent français de 179119. 
Par exemple, la loi de 1830 maintenait la distinction entre l’invention et 
l’introduction, pour assurer le droit exclusif tout seulement aux nationaux. Par 
ce choix, et par l’imposition d’un devoir de fabriquer l’objet breveté, une 
tonique nationalisant et développementale est claire. Les deux instruments 
convergent aux mêmes fins économiques20. 
Comme se passeraient dans le vote de la loi 1882, et plus tard de 1971 à 1996, 
la question des brevets et sa fonctionnalité sociale a fait l'objet de nombreux 
débats dans les deux chambres de la législature de 1829 et 183021. Dans ce cas, 
les discours ont été teintés soit par la tendance conservatrice du Sénat (où la 
clôture aux étrangères était à la tonique), ou pour l'attention à des 
répercussions sur l'économie dans la Chambre des députés.  

Une démarche internationalisant 
Toutefois, la marée des politiques publiques change avec du temps. La loi de 
1830 est restée en vigueur pour cinquante-deux ans, mais l’exclusion des 
étrangers est progressivement abandonnée sans altération légale : l’autorité 
publique commence à concéder brevets hors de l’autorisation législative 
préexistent, mais cherchent plus tard l'approbation de l'Assemblée législative 
pour chaque cas22. L’intervention postérieure du Conseil d’État résultait 
favorable à la concession de brevets même aux introducteurs23, ce qu’a 
légitimé le complète détour du texte de 183024.  

                                           
18 3º. Se o agraciado não puzer em practica a invenção, ou descoberta, dentro de dous annos depois de 
concedida a patente. 
19 MALAVOTA, p. 116.  
20 La loi de 1830 prévoie une durée variable du brevet, proportionnel à son contribution technologique ; les 
règles de 1809 étaient interprétées de la même façon, selon MALAVOTA, 122.  
21 MALAVOTA, p. 118, note que le vicomte de Cairu a proposé importantes altérations au modèle 
essentiellement français en discussion, avec des apportes de la tradition anglaise et américaine ; mais ses 
suggestions ne seront pas considérées.  
22 MALAVOTA, p. 129. CARRARA JÚNIOR, Ernesto; MEIRELLES, Hélio. Op. cit., p. 209-10 notent que 
l’effective autorisation législative était très rare. 
23 MALAVOTA, p. 158. 
24 Selon BAILLY, G.A. - Protection des inventions au Brésil. Édité par l’Escriptorio de Informações do 
Brasil. Paris, 1915, p. X, au 7 Avril 1880, le Ministre de l’agriculture a cessé des concessions de brevets aux 
étrangers. À ce moment, comme on verra, une nouvelle loi était déjà en discussion et sera emporté à la 
législative.  
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Plus que le manque de ressources pour les subventions des prix aux 
introducteurs étrangers, l'abandon des lignes directrices de la loi de 1830 
indique, peut-être, une approche plus favorable à l’internationalisation de 
l’économie et aux thèses amicales à l’investissement étranger25. À partir d’un 
certain moment, la demande pour l’altération de la loi se fait sentir, alors avec 
des arguments très curieux.  
Par exemple, aux yeux du ministère de l'Agriculture, du commerce et des 
Travaux publics, en proposant la rédaction de la nouvelle loi, en 1876, le 
problème serait une excessive aisance de moyens et de richesses au Brésil, ce 
qui réduisait la capacité inventive :  

"Nouvelle nation, dotée d’éléments grands et variés de richesse, offrant de 
nombreuses facilités pour l'acquisition de moyens de subsistance, le Brésil 
ne peut pas avoir si tôt, pour le progrès de leur industrie, de l'esprit de 
l'invention qui, comme on le sait, seulement dans la nécessité de lutter 
contre les éléments trouve les conditions et des stimuli pour leur 
développement »26. 

Pour les enfants du paradis, paresseux par manque de neige, l’invention devra 
être nécessairement importée.  
Le même ministère, dans son rapport quatre ans après, suscite un autre 
argument pour le change législatif : 

Une des mesures que j’aurai à soumettre à votre appréciation éclairée, c’est 
la mise sur le pied d’égalité de l’inventeur étranger et de l’inventeur 
national et la suppression de la concession de brevet ou de prime en 
espèces au simple introducteur d’industrie. 

Rendre facultatif le paiement de l’impôt intégralement ou par annuités qui 
augmenteront en raison directe de la durée du privilège, est une mesure 
qui concilie les intérêts de la société avec ceux de l’inventeur. 

Le droit actuel est incertain parce qu’il laisse à une simple interprétation la 
garde d’un principe qui forme la base de notre système de concession de 
brevets. La possession tranquille de son invention pendant un délai que la 
loi lui reconnaît, est certes, le plus grand encouragement que l’inventeur 
peut avoir27. 

                                           
25 MALAVOTA s'interroge sur l'explication conventionnelle (par exemple dans CERQUEIRA, J. G. ; 
BARBOSA, Denis Borges (annotateur) ; Newton Silveira (annotateur) Tratado da Propriedade Industrial - E 
do Objeto dos Direitos - Vol. I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, nota 10) que la délivrance de brevets en 
dehors des limites de la loi aurait pour effet l'absence de ressources budgétaires pour l'octroi de bourses aux 
apporteurs étrangers. En effet, ces demandes d'investisseurs étrangers et même un changement de position 
idéologique au développement national offrirait une autre explication.  
26 BARBOSA, Denis Borges, O Impasse em Nairóbi, Marcas, Patentes e a nova Ordem Econômica Mundial 
(Jornal do Brasil de 26 de setembro de 1981). http://denisbarbosa.addr.com/42.doc 
27 BAILLY, p. XI.  
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 À cette époque, les discussions qui ont abouti à la Convention de Paris 
étaient déjà en cours. Dans un signe d'intérêt pour que la propriété 
intellectuelle ait été acquise dans le pays, le vicomte de Villeneuve, propriétaire 
à Rio de Janeiro du Jornal do Commercio28, a été nommé ambassadeur 
extraordinaire à la Convention, et effectivement participé et contribué au texte 
final. Son rapport final du 30 décembre 1880 indiquait l’extension des travaux 
de la délégation brésilienne, et l’apport particulièrement détaillé au sujet de 
marques29.  
La discussion d’une loi nouvelle, conforme à la Convention, était déjà en 
cours : 

Le projet de loi fut présenté au Parlement, le 26 août 1880, par M. Le 
Conseiller Buarque de Macedo, alors Ministre de l’Agriculture ; ce projet, 
malgré son insuffisance, montrait le désir de son auteur de s’occuper 
sérieusement de la matière. La vieille loi de 1830 ne répondait pas au 
développement des industries ; par ce motif, et bien qu’il y eût en 
discussion un projet de réforme de la loi, le Gouvernement jugea 
convenable de régler provisoirement l’exécution de l’ancienne, de manière 
à faire précéder la jouissance des droits de la patente d’un examen 
préalable, tout en assurant le secret de l’invention ou de la découverte ; et, 
dans ce but, par décision du 22 janvier 1881, des instructions furent 
édictées prescrivant l’examen de l’invention par la Sociedade Auxiliadora 
da Industria Nacional (Société Auxiliatrice de l’Industrie Nationale). Cet 
examen était déjà d’usage auparavant et il ne cessa que lors de l’entrée en 
vigueur de la loi actuelle30. 

La loi 3129 sera publiée 14 octobre 188231, après de longues discussions 
législatives, rapporté par Bailly dans son livre de 1915. De toute évidence, 
l'accès aux brevets étrangers brésiliens s'est clairement permis, et à tous autres 
égards, on a cherché alignement avec les paramètres de la Convention. 
Logiquement la perte du brevet national à cause de que le titulaire disposait 
d'un brevet à l'étranger, institut de la loi de 1830 (et d'autres lois de l'époque) 
qui défié ouvertement le traité a été éliminé. 

                                           
28 Le Vicomte était fils d’un ressortissant français établi ou Brésil, e son Journal continue en publication 
même au jour d’hui. Une question connexe, dont l'intérêt historique est discutable, est que tandis que 
l'ambassadeur brésilien a été consacré à des discussions sur la propriété industrielle, la vicomtesse de 
Villeneuve s'est fait connaître à la cour comme la petite amie de l'empereur Pedro II, 
http://denisbarbosa.blogspot.com.br/2013/01/dos-fundamentos-profundos-da-convencao.html 

 
29 Disponible em http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/historia/villeneuve.htm 

 
30 Bailly, p. XI.  
31 BAILLY, G, p. 274 et suivants. MALAVOTA, p. 239 et suivants. CARVALHO DE MENDONÇA, J.X., 
Tratado de Direito Comercial Brasileiro, vol. III, Tomo I, reedité par Russel, Campinas, 2003, no. 110, 134 e 
136.  

http://denisbarbosa.blogspot.com.br/2013/01/dos-fundamentos-profundos-da-convencao.html
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/historia/villeneuve.htm
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Bien que le projet du ministère de l'Agriculture ait aboli toutes les exigences 
pour l'utilisation du brevet dans le pays, suite à la position extrêmement 
libérale du ministre de l'époque32, la loi maintenait le devoir de fabrication 
locale : 

La déchéance d'un brevet dans les cas suivants :  

1er – si le concessionnaire ne fait pas une utilisation efficace d'invention 
dans les trois ans à compter de la date du brevet;  

2 – si le concessionnaire interrompt l'utilisation efficace de l'invention 
pour plus d'un an, sauf pour des raisons de force majeure, soutenue par le 
gouvernement, après l’audience de la section du Conseil d'État.  

Il est entendu comme une utilisation dans ces deux cas, l'exercice effectif 
de l'industrie privilégiée et la fourniture de produits à proportion de leur 
utilisation ou de consommation.  

Si est prouvé que l'offre de produits est évidemment insuffisante pour 
répondre aux exigences de l'emploi ou de la consommation, le privilège 
peut être limité à une zone déterminée par un acte du gouvernement, avec 
l'approbation de l'Assemblée législative. 

Deux thèmes en particulier ont époint presque tout le temps de discussion 
durant le procès législatif : l’exclusion des produits alimentaires, 
pharmaceutiques et chimiques de la protection du brevet, et la question de 
l’examen préalable. La Chambre des députés a pris la position en faveur de 
l’exclusion des matières mentionnés, ainsi que contre l’examen préalable33. Au 
Sénat, la situation réverse : pour les trois matières on garantira le brevet, mais 
médiante examen préalable, dont tous les autres inventions sont dispensées34.  

La fonction sociale des autres créations 
En matière de brevets, la loi de 1882 restera en vigueur, quoique 
complémentée en 1923, jusqu’au Code de 1945. À l’occasion de la création 

                                           
32 MALAVOTA, p. 246.  
33 Le vote sur le projet de loi dans le Senat a compris qu'il était inconstitutionnel éviter l'examen préalable de 
ces brevets: "La Commission a constaté que quand il s'agit de produits pharmaceutiques, des produits 
chimiques et des produits alimentaires, cet examen est indispensable, jugeant inconstitutionnelle l'exception 
de ces produits dans la proposition de la Chambre de Députés(...) Pour ces produits sont proposés à la vente, 
ils sont soumis à un examen préalable par le Comité central d'hygiène; mais ce test ne donne pas le privilège. 
Ni l'inventeur en acquerra le droit d'action contre les contrefacteurs. Le droit de l'inventeur est donc pris en 
compte, alors qu'avant il n'y avait aucune garantie; et de même, l'intérêt public." BAILLY, p. 97. 
34 [Art. 3o.] § 2º - Se parecer que a matéria da invenção envolve infração do § 2º do art. 1º [2º - ofensivas da 
segurança pública], ou tem por objeto produtos alimentares, químicos ou farmacêuticos, o Governo ordenará 
o exame prévio e secreto de um dos exemplares, de conformidade com os Regulamentos que expedir: e a 
vista do resultado concederá ou não a patente. Da decisão negativa haverá recurso para o conselho de Estado. 
§ 3º - Excetuados somente os casos mencionados no parágrafo antecedente, a patente será expedida sem 
prévio exame. 
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d’une répartition centrale de marques et brevets, en 192335, l’examen préalable 
a été étendu à d’autres technologies ; d’autres droits (dessins industriels, 
concurrence déloyale36, etc.) sont ajoutés.  
Prenons alors les autres droits de propriété intellectuelle applicables au XIXe 
siècle, mais non considérés jusqu’alors. Il fallait rappeler que la Constitution 
impériale ne faisait aucune mention de la protection des marques, et en effet 
ni de le droit des auteurs d'œuvres littéraires, scientifiques et artistiques; la 
naissance de ces droits dans la législation n´a ainsi requis une prévision 
constitutionnelle spécifique.  
Comme dans autres pays, la protection de signes distinctifs d’un caractère 
obligatoire pourra être notée dans la législation portugaise d’une ère bien plus 
ancienne. L'obligation de marquage des produits se trouve déjà dans les lois 
du XVIIe siècle imposée aux tisserands, orfèvres, etc. Un exemple en est la 
réglementation des tisserands et des chiffonniers :  

Chapitre IX  

(...) Et on donnera la marque de l'endroit, où le chiffon était fait, et le fer, 
ou signe du tisserand, qui en tisser, et le tisserand qui ne met ces lettres, 
marques et signes [aux tissus qui ils fabriquaient], payera pour chacune des 
choses dites, que en manque, quatre cent monnaies, et si il met plus ou 
moins compte qui n'appartiennent à cette toile, il en perdra son valeur, au-
delà de la peine criminel, qui encourent aussi dans le cas de mensonge.  

Chapitre XVII.  

(Peine qui aura le tisserand qui dans le tissu met une autre marque de 
tissage, ou falsifie le lieu).  

Aucun tisserand n’est autorisé à placer n'importe quelle marque d'un autre 
tisserand, au chiffon qui tisse, ou une marque d'un autre lieu sinon de ce 
lieu où il en a tissu, et tout tisserand qui changer cette marque ou signe, 
payera vingt cruzados, au-delà de la peine criminel, et sera dégradé de deux 
ans à l'un des endroits d'Outre-mer; et la même peine aura le chiffonnier, 
qui ne met pas en son tissu la même marque37. 

                                           
35 Decreto nº 16.254 de 19 de Dezembro de 1923. 
36 Decreto n.º 24.507, de 29 de junho de 1934.  
37 "Capítulo IX (...) e lhe porá mais a marca do lugar, aonde o dito panno se fizer , e o ferro , ou signal do 
Tecelão , que o tecer : e o Tecelão , que deixar de pôr estas Letras, Marcas e Signaes , pagará por cada uma 
das ditas cousas , que lhe faltar, quatrocentos reis e pondo-lhe mais , ou menos conta da que pertencer ao tal 
panno, perderá a valia delle , além da pena crime, em que tambem incorrerá,, por ser caso de falsidade. - 
Capitulo XVII. Da pena , que terá o Tecelão, que no panno , que tecer puzer marca de outro Tecelão, ou 
lugar. Tecelão algum não poderá pôr marca de outro Tecelão no panno , que tecer , nem marca de outro 
algum lugar, senão daquelle, donde o tecer , sob pena de qualquer que mudar a dita marca -ou signal , pagar 
vinte cruzados, além da pena crime, e será degradado por dous annos para um dos Lugares de além ; e a 
mesma pena - haverá o Trapeiro , que não puzer no seu panno - a mesma marca." Coleção Cronológica de 
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L’obligation de marquage aura une fonction sociale relevant au-delà de la 
simple régulation de la concurrence interne à des corporations de métiers38. 
Indiquant où le tissu est produit, il indique l'emplacement et la tradition des 
facteurs géographiques influents vers la qualité et l'attente du public39. 
Indiquant qui a tissé, il précise la responsabilité personnelle pour la qualité du 
produit, à la fois pour le consommateur, comme aussi vis-à-vis des autres 
membres de la corporation40. 
La Constitution de 1824 a aboli formellement les corporations de métiers, 
même si l’importance de ces institutions était presque nulle dans une 
économie d’esclavage41. Néanmoins, l’abolition ouvrit un espace livré pour un 
nouveau type de marque, essentiellement libérale, qui graissait aux pays plus 
industrialisés que le Brésil dès la moitié du siècle.  
Les marques à sa façon moderne, facultatives et non affiliées à une obligation 
légale de maintenir la qualité, ont été ajoutées à législation interne en 1875, 
avec une seconde loi en 188742 ; il n’y a pas dans ces exercices législatives des 
considérations directement concernant la fonction sociale des marques, mais 
le devoir de l’État de garantir ce modalité de propriété sera un motive 
récurrent43.  

                                                                                                                            
Leis Extravagantes, posteriores às Ordenações do Reino, Leis Extravagantes, Coimbra, Na Real Imprensa Da 
Universidade, 1819. 
38 "L'idée dominante de la législation des métiers n'est toutefois pas de supprimer la concurrence, mais de la 
réglementer et de veiller à ce que les concurrents luttent à armes égales. II est interdit de détourner la clientèle 
du voisin ou d'accaparer les matières premières, mais la concurrence peut encore s'exercer dans d'assez larges 
limites. C'est par une plus grande habileté dans la fabrication, par une plus grande conscience dans 
l'exécution, par des qualités toutes personnelles que l'on tentera de conquérir une situation prééminente." 
SAINT-LEON, Etienne Martin, Histoire des corporations de métiers depuis leurs origines jusqu'à leur 
suppression en 1791, Librairie Félix Alcan, 1922. p. 155. 
39 GAMA CERQUEIRA, no. 115, historie l'utilisation des marques du Moyen Age et les lois espagnoles et 
étrangères, mais n’analyse point ni cite la législation portugaise en vigueur au Brésil avant la loi de 1875. Pour 
une analyse indispensable de l'histoire des marques, voir SCHECHTER, Frank .The Historical Foundations 
of the Law relating to Trade Marks. New York: Columbia University Press, 1925. 
40 "Chaque maître a sa marque ou son poinçon particulier (un cœur, une flamme, un croissant, etc.) qu'il doit 
apposer sur ses ouvrages (statuts des cartiers, 1594, art. 16; des potiers de terre, 1613, art. 12). Souvent même, 
comme chez les orfèvres, cette marque ne suffit pas. II faut, conformément aux anciens usages, faire apposer 
sur ses œuvres la contremarque de la maison commune". SAINT-LEON, p. 436. 
41 MALAVOTA, p. 113, note 11.  
42 Lei n.º 2.682, de 23 de outubro de 1875, analisé par VEIGA FILHO, Dídimo da. Marcas de Fábricas, Rio 
de Janeiro, 1887. La seconde loi de marques sera le Decreto n.º 3.346 de 1887, analisé par AFONSO 
CELSO, Marcas Industriais e Nome Comercial, 1888.  
43 "Si le législateur ne secourrait pas, avec des actions que d'autres gouvernements sont également tenus 
d'adopter avec le même but, par manque de sécurité et de garanties, l'industrie va se flétrir, languir dans les 
mêmes conditions que tout autre propriété." Avis de la Commission de la justice pénale de la Chambre des 
représentants. O Direito, vol. 7.º, págs. 28 e 29. 
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A défaut de cette protection, disait le plus connu des juristes brésiliens de 
cette période44 : 

(…) la fraude dans l'industrie sera la mesure du mérite. L'inspiration la 
plus légitime des fabricants intelligents ne sera pas le nom de l'éleveur ou 
découvreur, mais le faussaire habile. Deviendra impossible l'existence 
d'une firme accréditée parce que tous les faux déborderont, et le mauvais 
produit, déguisé par la fraude, dépréciera le produit réel.  

Il aura de maisons de commerce sans nommes commerciale, et des usines 
sans marque d’industrie. L’honnête courtier n'aura pas la protection de son 
travail; quiconque harcèle le commerçant honnête sera sous la garde des 
tribunaux. L'objet principal de la compétition sériait la appropriation des 
nommes d’entreprises. La spéculation la plus belle sériait l'usurpation du 
crédit d'autrui. La plus grande ineptie sera l'adoption d'une seule nomme 
d'entreprise, la meilleure application de l'intelligence et de l'activité de 
l'entreprise sériait l'utilisation de toutes les nommes d'entreprises connues. 
(...)  

Et le public ?  

Le public sera l'anima vilis des spéculateurs, la charogne qu'ils coupent à 
volonté.  

Le consommateur qui, au détriment de l'argent gagné à partir de son 
sueur, paye pour satisfaire ses besoins, achètera des produits contrefaits, 
inutiles à son précision, odieuses à sa volonté, opposés à ses préférences, 
souvent à leur insu, d'autres fois pour n'avoir une autre ressource, et sera 
impuissant à appeler à personne contre les simulateurs, qui exerceront un 
droit légal.  

La naissance des droits d’auteur au Brésil sériait différée en comparaison avec 
les deux autres protections. Initialement prévue dans la loi de création des 
courses juridiques à 1827, et donc réservé aux professeurs de ces courses, la 
protection aux œuvres d’esprit a gagné extension générale, quoique seulement 
dans le domaine criminel, avec le Code pénal de 1830 et, à son temps, par le 
Code pénal de 189045.   La première régulation dans le plan des lois civiles (loi 
Medeiros e Albuquerque) datât de 1898, et serait peu après succédée par le 
Code civil de 191646.  

                                           
44 BARBOSA, Rui. Obras Completas de Rui Barbosa, Vol. II 1872-1874 TOMO I, Trabalhos Jurídicos. Rio 
de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura Fundação Casa de Rui Barbosa, 1984, p. 23-121. 

45 Decreto n° 847, 11 octobre 1890, articles 342-355.  
46 Voir SOUZA, Allan Rocha, As etapas iniciais da proteção jurídica dos direitos autorais no Brasil, Justiça & 
História, vol. 6 - nº 11, 2006. MARTINS, Samuel, Direito Autoral, Livraria Franceza, 1906, qui analyse la loi 
de 1898 recueille également le nombre de projets de loi qui, depuis 1856, cherchaient à réglementer le droit 
d'auteur dans le plan civil. 
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Autant dans les procès législatifs comme dans la discussion des juristes, la 
fonction de cette modalité des droits intellectuels vis-à-vis des intérêts de la 
société comme en tout n’a pas profité de grandes discussions au Brésil47.  
Un autre débat parmi les juristes de la période couverte par l'état de ces droits 
est si le Constitution et les lois ont institué un régime de propriété (avec la 
fonctionnalité suffragant à elle) ou la protection des droits de la personne. 
Tobias Barreto48 se pencha par la nature des droits de la personne, Teixeira de 
Freitas par la théorie des droits de propriété49.  
L'élément juridique intercurrent ici sera la Constitution républicaine de 1891, 
dans laquelle trois dispositions spécifiques prévoient la protection des brevets, 
marques et droits d'auteur : 

[Article 72] § 25: "Les inventions industrielles appartiennent à leurs 
auteurs, qui seront garantis par la loi un privilège temporaire, ou seront 
accordés par le Congrès d'une prime raisonnable, pour le remboursement 
de la perte qui devront souffrir pour la divulgation. 

§ 26: Aux auteurs d'œuvres littéraires et artistiques sera garanti le droit 
exclusif d’en reproduire, par la presse ou par tout autre procédé 
mécanique. Les héritiers des auteurs jouissent de ce droit aussi longtemps 
que la loi l'ordonne.  

§ 27: La loi assurera également la propriété des marques. 

La protection des inventions reste la même : un privilège temporaire ; aux 
auteurs des œuvres d’esprit on assure un droit exclusif, tandis que aux marques 
sera garanti une propriété. Ces distinctions très subtiles resteront jusqu'à la 
Constitution actuellement en vigueur. 
La décision du 27 août 1898, de la Cour suprême50, a reconnu la protection 
des droits d'auteur à travers de la possession civile, en établissant un lien 
logique entre la protection des trois types de propriétés intellectuelles protégés 
par la Constitution, sans être impressionné par la classification de « droit 

                                           
47 MARTINS, a noté que pour la loi du 1898 la discussion dans les deux chambres était presque nulle.  
48 BARRETO, Tobias. O que se deve entender por direito autoral. In Estudos de Direito. Sergipe: Edição do 
Estado do Sergipe, 1926. Obras completas, v. 2, pp. 152-153. Cet auteur a choisi de droit d’auteur comme le 
sujet de son thèse de professeur de la Faculté de Droit de Olinda, à 1882. "Dans sa thèse, est dans les 
attributs de la personnalité que on aura la nature juridique du droit d'auteur. Tobias Barreto transcende les 
aspects purement économiques de l'œuvre, pour se concentrer sur le noyau de la titularité du droit et leurs 
champs d'application, qui sont perçus comme des extensions nécessaires de la personnalité, ce qu'on permet 
de parler uniquement en droit de la personne de l'auteur". BARROS, Carla Eugenia Caldas, Propriedade 
Intelectual: Tobias Barreto - Rui Barbosa, Revista Criação do IBPI, no. 2, p. 47 e seguintes. 
49 FREITAS, Augusto Teixeira de. Consolidação das leis civis. Rio de Janeiro: Gamier, Livreiro Editor, 1896. 
Note au article 884. 
50 MARTINS, p. 114.  
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exclusif » - pas de « propriété » -, choisi par la Constitution pour qualifier les 
droits d'auteurs51. 
  

De l’internationalisation à son revers 
Le choix des deux modalités de protection (marques et droits d’auteur) jusque 
devant cette section consacrée aux contrastes entre nationalisation et 
internationalisation du système brésilien de propriété intellectuelle n’était pas 
certainement par chance. 
Les lois brésiliennes de droit d'auteur, jusqu'à la parité entre les auteurs 
nationaux et étrangers achevée par la loi n. 2577, de 17/01/1912, favorisaient 
la production locale, en laissant libre pour le public les œuvres d'auteurs 
étrangers.  
Le Brésil n'a pas d'abord adhéré à la Convention de Berne52 ; il détiendrait une 
position analogue à celle des États-Unis, qui pour des nombreuses années 
(jusqu’à la loi de 189153) a entendu que l'accès à culture par leurs 
ressortissants, notamment en raison de l'importance de la production 
britannique, devrait prévaloir sur tout autre intérêt économique en faveur de la 
protection des productions étrangères54. Ici, la politique publique de propriété 
intellectuelle des deux pays (comme, il semblait, de la Belgique vis-à-vis de la 
France) passait par la nationalisation de la protection, dont les effets sur l’accès à 
l’information et culture seraient peut-être réputés comme satisfaisant la 
fonction sociale pertinente.  

                                           
51 Quoique très disputé dès 1898 dans les cours, la protection possessoire des droits de propriété intellectuelle 
a cessé d’être un thème relevant une fois que des autres remèdes processuels équivalents seront introduits 
dans le droit brésilien.  
52 Brésil a été présent dans les travaux préparatoires de 1878. On pourra ainsi présumer que ne signer pas le 
traité sera une décision politique.  
53 "La legislación americana conservó durante largo tiempo, en relación con los extranjeros, un carácter de 
«exclusivismo absoluto». Esta carencia suscitó numerosas intervenciones frente al congreso norteamericano. 
Pero los extranjeros debieron esperar la ley del 3 de marzo de 1891 para obtener el reconocimiento de sus 
derechos." CAVALLI, Jean, Génesis del Convenio de Berna de 9/12/1886, Bogotá: Ministerio del Interior y 
Justicia, Dirección Nacional del Derecho de Autor, 2006. L’histoire du mouvement contre 
l’internationalisation du droit des auteurs en Amérique est détaillée en BOWKER, Richard Rogers, Copyright, 
its history and its Law, Houghton Mifflin, 1912, reprinted William S. Hein, 2002, p. 341-372.  
54 “What is called free trade looks to the maintenance of the foreign monopoly for supplying us with cloth 
and iron; and international copyright looks to continuing the monopoly which Britain has so long enjoyed of 
furnishing us with books; and both tend towards centralization. (...) “[L]iterary privileges exist in virtue of 
grants from the people who own the materials out of which books are made; … those privileges have been 
perhaps already too far extended; … there exists not even a shadow of reason for any further extension; … to 
grant what now is asked would be a positive wrong to the many millions of consumers, as well as an obstacle 
to be now placed in the road towards civilization” CAREY, Henry Charles, Letters on International 
copyright, Philadelphia (1853), Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer, 
www.copyrighthistory.org.  

http://www.copyrighthistory.org/
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Évidemment, la position américaine et brésilienne a rencontré une forte 
opposition dans les démarches internationales où le droit des auteurs a été 
discutée, en particulier - dans le cas du Brésil - par les auteurs portugaises55.  
Donc, avant même l'adhésion à la Convention de Berne (1922) et 
l'assimilation des auteurs étrangers et domestiques par la loi de 1911, il y ait 
des pressions diplomatiques pour des traités bilatéraux de protection56. Le 14 
septembre 1889 est entré en vigueur acte international entre Brésil et Portugal 
prévoyant l'égalité des droits des citoyens des deux pays dans le domaine du 
droit d'auteur. Le 5 février, 1915, la même chose s'est produite avec la France. 
Les cycles de nationalisation des droits de brevet et des droits d’auteur ont 
donc lieu dans différentes phases. La norme nationalisant de la loi des brevets 
de 1809 subsiste par la loi de 1830, et commence à recéder à mi- siècle, pour 
achever à une internationalisation complète avec l'entrée du Brésil à la 
Convention de Paris. Le système de paramètre nationalisant du droit d’auteur 
continue jusqu'à ce que le premier - et crucial – traité bilatérale avec le 
Portugal, en 1891, pour être achevée en 1922 avec l'entrée de la Convention 
de Berne. 
L’internationalisation de la régulation des marques précédait le Convention de 
Paris : entre 1876 et 1884, l’Empire a signé avec la France, la Belgique, 
l'Allemagne, l'Italie, États-Unis, le Portugal et le Danemark plusieurs 
conventions diplomatiques pour la protection des marques et du commerce. 
L’entrée de la Convention a fait nécessaire un changement de la législation de 
1875, ce que comme on a rapporté, eu lieu en 1887. 
Pour occasion de la révision de la Convention à Madrid, en 1891, les deux 
accords issus de cette conférence étaient incorporés au système légal brésilien : 
la création d’un registre international de marques et l’arrangement de Madrid 
concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses 
sur les produits.  

                                           
55 “Resultaba natural que en Lisboa fuera tema de preocupación la situación de los autores en Brasil, en razón 
a la comunidad de idioma y de cultura entre este país y el de reunión del Congreso. Brasil era conocido por su 
piratería literaria. Especialmente porque los brasileños utilizaban sin derecho el repertorio literario portugués. 
Los delegados portugueses señalaron que la situación de su país en relación con Brasil era similar a aquella 
que había existido durante mucho tiempo entre Francia y Bélgica. Los congresistas se indignaron". Fue por 
este motivo que se aprobó una resolución expresando el voto que el Imperio del Brasil, que ha abolido la 
trata y emancipado a los esclavos, continúe su obra de honestidad y civilización, reconociendo los principios 
elementales de la propiedad literaria". CAVALLI, cit. 
56 Brésil a signé aussi, mais pas ratifié, le Traité de Montevideo de 1888 pour la protection des droits d’auteur. 
Voir BRIGGS, William, The Law of International Copyright, Fred B. Rothman & Co, 1906, p. 466. Dans une 
lettre du 20 mai 1954, adressée à l'ambassadeur d'Allemagne, le ministère des Affaires étrangères du Brésil a 
confirmé que la Convention de Montevideo ne s'applique pas au pays. http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-
internacionais/bilaterais/1953/b_39, visité 27 juin 2014.  

http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/1953/b_39
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/1953/b_39
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Les destins voulaient que ce soit exactement dans ce secteur le plus 
internationalisé qui a éclaté la première crise historique brésilienne de la 
propriété intellectuelle. 

Une autre invasion résistée 
L'engagement du Brésil à la politique d'internationalisation semblait rester 
comme avant quand, en 1929, un décret conjointement approuvé la révision 
de la Convention de La Haye de Paris et les Accords du 14 Avril deux, de 
Madrid de 1891, le premier concernant la répression des indications de 
provenance fausses ou fallacieuses, et la seconde concernant l'enregistrement 
international des marques. Mais celui-ci a été dénoncé par le Brésil et abrogé 
par le décret 196 de 1934.  
C'était la première fois que le Brésil, s’éloignant de la marée de 
l'internationalisation, est revenu au précédent favoritisme des intérêts 
nationaux en matière de politique de la propriété intellectuelle. 
L’invasion des marques étrangères dans le cadre de l'accord d'enregistrement 
international des marques de Madrid a été ressentie dès le début de son 
application, et interrogé par le tribunal dans ses décisions depuis 1908.  
Privé d'un système national d'enregistrement, qui a été fait par les chambres de 
commerce des nombreux États de la Fédération, et sous réserve de retards 
bureaucratiques considérables, le Brésil a été particulièrement exposé à 
l'efficacité et de la concentration d'un registre central à Berne, presque 
toujours accordée avant que procédure administrative locale s'avança. 
L'étranger peut obtenir dans une telle situation de fait, la prévalence de ses 
intérêts nationaux, même si elle a été la première candidate pour les marques 
identiques ou semblables57. 
En 1935, le directeur de l'office national de la propriété industrielle58, a publié 
un article soulignant que la dénonce était une décision patriotique, en étant le 
résultat « d'une campagne soutenue pour de nombreuses années par des 
organes les plus représentatifs de nos classes conservatrices, notamment les 
associations commerciales de Rio de Janeiro et São Paulo."  
Pas le cas ici d‘une position idéologique contre la propriété intellectuelle, mais 
l'affirmation des intérêts des propriétaires de marques locales contre des 
intérêts étrangers : comme montra dans l'article, un intérêt conservateur tandis 
que de la part des entrepreneurs locaux59. 

                                           
57 Jusqu’au moment où on écrit cet article, le Brésil n’a pas retourné au registre international, et les retards 
bureaucratiques continuent si considérables comme, en 1934.  
58 Francisco Antonio Coelho, dans la Revista de Direito Industrial.  
59 En révélant le climat brésilien dans le cadre de l'invasion de marques étrangères, Thomas Othon 
Leonardos, l'un des défenseurs les plus connus de la propriété industrielle au Brésil, a noté lors de la préface 
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Un autre résultat, mais pas si évident, du décret de 1929 qui a incorporé la 
révision de la Convention de La Haye de Paris serait le refus brésilien - qui a 
duré 62 années – à revenir à l'élaboration du Convention de Paris. La révision 
de 1925, constituée en 1929, est la dernière qui a permis l'expiration des 
brevets pour absence de production locale, sans que cette expiration ait été 
précédée d’une licence obligatoire.  
L'expiration des brevets pour défaut d'usage était un élément important de la 
politique brésilienne sur les brevets, avec des dizaines ou des centaines de cas 
chaque année, jusqu'à l'adoption par le Brésil de la révision de Stockholm en 
1991, tandis que la licence obligatoire pour défaut d'usage eu lieu qu'une seule 
fois dans l'histoire, en 1983. 
La dénonciation du traité et la résistance à la Convention de Paris ne seront ici 
que le signe d'une réévaluation plus radicale de l'importance de la propriété 
intellectuelle au Brésil. 

La codification de la fonction sociale 
Pendant tout le temps de la petite réforme constitutionnelle de 1923, de la 
nouvelle constitution, inspiré un peu à Weimar, de 1934 (qui a ajouté le nom 
de commerce des droits protégés), de la Charte octroyée par un gouvernement 
dictatorial, en 1937, et de la nouvelle constitution démocratique 1946, la 
protection constitutionnelle de la propriété intellectuelle n’a pas changé de 
façon significative ni dans le texte ou dans le contenu. Dans la saga des 
constitutions brésiliennes, 1946 serait la dernière à laquelle l'inventeur serait 
offert ou d'un brevet ou d'une indemnité pour la libération du domaine public. 
Mais la codification légale de la fonction sociale, qui est l’objet de notre étude, 
apparaît en premier dans le Code de la propriété industrielle de 1945 : 

Art. 2 La protection de la propriété industrielle, dans sa fonction 
économique et juridique, vise à reconnaître et garantir les droits de ceux 
qui contribuent à une meilleure utilisation et la distribution de la richesse, 
tout en maintenant une concurrence loyale dans le commerce et l'industrie 
et en favorisant l'initiative individuel, le pouvoir de création, d'invention et 
l'organisation de l'individu.60 

Le code, publié dans le contexte d'un gouvernement dictatorial, est délivré par 
une ordonnance, c’est-à-dire, il n'était voté par le Congrès. Nous ne pouvons 
pas avoir les discussions législatives qui servent, dans le système juridique 

                                                                                                                            
de son livre La marque de l'industrie et du commerce : "Quel est le remède pour tout cela ? Nous ne voyons 
qu’un. C’est drastique, est radical, mais il est parfait : nous détacher des conventions internationales." 
60 Decreto-lei nº 7.903 de 27 de Agosto de 1945, Art. 2.º A proteção da propriedade industrial, em sua função 
econômica e jurídica, visa reconhecer e garantir os direitos daqueles que contribuem para o melhor 
aproveitamento e distribuição de riqueza, mantendo a lealdade de concorrência no comércio e na indústria e 
estimulando a iniciativa individual, o poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo. 
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brésilien, sinon pour déterminer la valeur de règles de droit, pour clarifier 
l'environnement social et politique dans lequel la norme est produite. 
Dans une approche conciliatoire entre visions contrastantes, ce qu’est peut-
être un caractère très brésilien, le dispositif vise à reconnaître et à garantir des 
droits. Dans l'abstrait, on ne peut reconnaître que les droits préexistants, mais 
on peut toujours donner consécration à des intérêts antécédents.  
Ainsi, le texte présente ses respects à un biais absolutiste, dans lequel les 
inventeurs et les auteurs ont des droits avant même que la loi en garantisse. 
Mais en même temps, le texte ne se réfère pas aux inventeurs et utilisateurs de 
marques, mais ceux « qui contribuent à une meilleure utilisation et la 
distribution de la richesse."  
La consécration sera attribuée aux créateurs qui peuvent contribuer aussi aux 
intérêts de la société d’une certaine façon. Les moyens d’action listés (concurrence 
loyale et stimulus à des qualités les plus chères à l'économie de marché) 
indiquaient la façon préférée pour la proposition légale. 
Avec la révocation de ce Code, en 1967, on perd cette expression de que 
sériait la fonction sociale de ces droits ; les constitutions de 1967 et sa révision 
de 1969, filles teintées des gouvernements militaires, taisent au regard de le 
impact social de la Propriété Intellectuelle. On rencontre toutefois l’affiliation 
fonctionnelle dans la loi de création de l’Institut National de la Propriété 
Industrielle61, en 1970 : 

Le but principal de l'Institut est d'effectuer au niveau national les règles 
régissant la propriété industrielle, en tenant compte de sa fonction sociale, 
économique, technique et juridique.  

La formule finale de cet article pourra être reconnue, a sa fois, dans le texte 
constitutionnel en vigueur, en ce qu’il concerne les droits de propriété 
industrielle : 

Art. 5, XXIX : la loi garantira aux auteurs d'inventions industrielles un 
privilège temporaire pour leur utilisation, ainsi que la protection des 
créations industrielles, la propriété des marques, noms de société et autres 
signes distinctifs, en vue de l'intérêt social et le développement 
technologique et économique du pays ; 

En répétant, à l'inverse, le mouvement qui a conduit à la formulation de la loi 
au texte constitutionnel62, la loi actuelle de la propriété industrielle (9.279/96) 
prévoit donc:  
                                           
61 Loi 5.648, 15 décembre 1970.  
62 Lors de l’élaboration du texte constitutionnel de 1988, le procureur général de l’Inpi a été ordonné de 
rédiger une proposition pour être incorporé dans le texte en discussion. Sur la base des expressions codées de 
la fonction sociale de la propriété intellectuelle des textes légaux précédents, et en écho délibéré de la clause 
de propriété intellectuelle de la Constitution américaine, le texte intègre la notion de «création industrielle 
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Art 2 La protection des droits de propriété industrielle, considérés son 
intérêt social et le développement technologique et économique du pays, 
sera effectué par les moyens suivants: (...). 

Le même article constitutionnel prévoit une clause générale dans ce sens : 

XXIII - la propriété doit remplir sa fonction sociale.  

Ce sera dans cette disposition que certains juristes63 ancrent l'exigence 
constitutionnelle de que le droit d'auteur se retrouve également lié à une 
fonctionnalisation, interdisant ainsi l'idée que ces intérêts se trouvent une 
protection absolue et illimitée dans le système brésilien64. 
Il n'existe pas dans la législation actuelle, toutefois, une tentative parallèle de 
codification de la fonction sociale en ce qui concerne le droit d'auteur65.  

                                                                                                                            
abstraite” proposée par Andre Lucas dans son travail de 1975, et a été reproduit tel que proposé dans le texte 
actuel. Pour une interprétation spécifique de cette disposition, voir notre Tratado da Propriedade Intelectual, 
vol. I, cap. II, Lumen Juris, 2010.  
63 Pour choisir quelques juristes parmi des très nombreux textes qui traitent soit de l’existence ou de la 
transcendance d’une fonction sociale du droit d'auteur, SOUZA, Allan Rocha de, A Função Social dos 
Direitos Autorais, Lumen Juris, 2010 et SOUZA, Allan Rocha de. Os limites dos direitos autorais: uma 
interpretação civil-constitucional. Anais do XIV Congresso Nacional do Conpedi. Unifor – Fortaleza: 
Boiteux, 2005. Dans l’œuvre Direito da Propriedade Intelectual – Estudos em Homenagem ao Pe. Bruno 
Jorge Hammes, édité par Marcos Wachowicz et Luiz Gonzaga Silva Adolfo. Curitiba: Editora Juruá, 2007: (a) 
ASCENSÃO, José Oliveira, A Função Social do Direito Autoral e as Limitações Legais, pág. 85 a 111. (b) 
SANTOS, Manoel J. Pereira dos. Texto Princípios Constitucionais e Propriedade Intelectual- O Regime 
Constitucional do Direito Autoral. ["Cependant, bien que les deux branches principales de cet institut, le droit 
d'auteur et la propriété industrielle, aient atteint la catégorie des droits fondamentaux protégés par la 
Constitution, leur statut juridique dans les pays de tradition appelée "droit d'auteur" a une distinction 
inhérente à nature: le premier, pour comprendre des facultés associées à la personnalité de l'homme sont 
généralement considérées comme un droit qui existe par il-même dû à la création d'une œuvre de l'esprit, 
tandis que la seconde - la propriété industrielle - est considérée comme un droit accordé épar l'État".] (c) 
LEWICKI, Bruno, texto A Historicidade do Direito Autoral. Aussi: MORAES, Rodrigo. A função social da 
propriedade intelectual na era das novas tecnologias. In: BRASIL, Ministério da Cultura. Direito autoral. 
Brasília: Ministério da Cultura, 200.  
64 Ces droits sont préfigurés dans deux dispositions du même article : « XXVII - le droit exclusif d'utiliser, 
publier ou reproduire les œuvres appartient à leurs auteurs ; il est transmissible à leurs héritiers sur la période 
prévue par la loi ; XXVIII - sont garantis, selon les termes de la loi : a) la protection de la participation 
individuelle à des œuvres collectives celle de la reproduction de l'image et de la voix humaines, y compris dans 
les activités sportives; b) le droit pour les créateurs, les interprètes et les représentants de leurs syndicats ou 
associations de contrôler l'exploitation économique des œuvres qu'ils ont créée ou auxquelles ils ont participé. 
[Version française officielle, http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=218254]. Nous préférons 
utiliser pour nos autres fins une traduction propre.  
65 Dans le projet de loi du ministère de la Culture, non soumis au Congrès, on peut lire l'amendement suivant 
à la loi du droit d’auteur actuelle : "Art. 1 La présente loi régie les droits d'auteur, étant entendu que cette 
désignation comprend le droit d'auteur et les droits connexes, et est guidée par l'équilibre entre les exigences 
de la Constitution de la protection du droit d'auteur et de garantir le plein exercice des autres droits 
fondamentaux culturels et la promotion du développement national. Paragraphe unique. La protection du 
droit d'auteur doit être mise en œuvre conformément aux principes et aux normes relatives à la libre 
entreprise, la protection anti-trust et des consommateurs. Art 3a - Dans l'interprétation et l'application de 
cette loi, on visera à encourager la création artistique et la diversité culturelle et à garantir la liberté 
d'expression et l'accès à la culture, l'éducation, l'information et la connaissance, tout en harmonisant les 
intérêts des titulaires de droits d'auteurs et de la société." Ce relativisme et la fonctionnalisation de la 
protection du droit d'auteur ont cependant constaté une résistance acharnée de certains titulaires de droits, 

http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=218254
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Dépassant d'un rôle national à une fonction universelle 
Peut-être qu’ont remarqué, lors de la lecture de la dernière clause de l'art. 5, 
XXIX Constitution brésilienne de 1988, que les droits mentionnés dans ces 
dispositions seront soumis aux fins de l’intérêt social et de le développement 
économique et technologique … du pays. Au moins dans l’espace garanti par 
cette disposition constitutionnelle, la prévision légale de concession des 
brevets, etc., accordés dans le pays à tous, sera subordonné aux fonctions 
locales, sans atteindre nécessairement à l’intérêt universel. 
Cette prise en charge par la Constitution que la garantie par loi des intérêts 
relatives à la propriété industrielle devrait être axée sur des intérêts brésiliens 
ne signifie évidemment point une exclusion de l’apport des divers 
engagements internationaux que le Brésil assument, à la lumière de l'art. 4 de 
la Constitution elle-même. Ils auront leur propre sphère de la normativité sans 
nécessairement être imbibés par la garantie constitutionnelle, sauf dans la 
mesure qui constituent la manifestation (directe, il faut dire) des droits de 
l'homme. 
Bien avant la consécration d'intérêt local dans le texte constitutionnel, le Brésil 
avait déjà soulevé la question des effets sociaux de la propriété intellectuelle 
dans les fora internationaux. L'insurrection contre l'invasion de droits 
étrangers, qui feront des bulles dans le début du XXe siècle comme une 
demande des classes conservatrices, apparaît au milieu du même siècle comme 
un reflet à la fois de la politique nationale et une demande internationale de 
sens diplomatique étendu. 
Alors que, à l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies en 1961, le 
Brésil, à travers son représentant, Guerreiro Ramos, a soulevé la question de 
l'inefficacité du système international des brevets comme un outil de 
développement pour les pays non industrialisés. L'intervention de 
l’ambassadeur, sociologue de renommée internationale et l'un des axes de 
l'analyse du développement au Brésil66, a déclenché un mouvement interne à 
l’Assemblé qui a abouti à sa Résolution 1713 (XVI). 

                                                                                                                            
dont certains ont explicitement exprimé leur refus d'être réduits, "à la situation simple des citoyens 
ordinaires." 
66 "Le projet de développement national qui s'est développé à l'époque avait la principale formulation de 
l'espace de l'Institut brésilien d'études sociales et politiques (IBESP), créé en 1952. Dans cette institution, on 
formule une perspective nationaliste occupée avec le tiers-monde, c’est-à-dire on a proposé une troisième 
position entre les deux blocs qui ont divisé le monde pendant la guerre froide. (...) Mais elle ajoute la nécessité 
d'une idéologie du développement, sans lequel il n'y aurait pas de processus de changement. Dans cette 
idéologie de développement, l'État a assumé le rôle de l'agent principal de la modernisation et de la 
démocratisation également. Le nationalisme à cette époque était pensé comme une idéologie capable de 
vaincre les forces de l'exploitation des masses". OLIVEIRA, L. Lippi. A sociologia de Guerreiro Ramos. In: 
Claudio Perreria; Livio Sansone. (Org.). Projeto UNESCO no Brasil: textos críticos. Salvador: EDUFBA, 
2007, v., p. 228-240. 
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Cette Résolution, adoptée à la demande du Brésil par l'Assemblée générale des 
Nations en 1961, appelait le Secrétaire Général des Nations à préparer un 
rapport sur le rôle des brevets dans le transfert de technologie aux pays sous-
développés. Dans ce rapport, Le Rôle des Brevets dans le Transfert des 
Connaissances Techniques, aux Pays Sous-Développés, Document des 
Nations Unies, E/3861, 10 Mars 1964, Rapport du Secrétaire Générale, la 
législation d'une quarantaine de pays développés et moins avancés, membres 
et non-membres de l'Union de Paris, a été examiné. 
Le rapport des Nations Unies a suscité, parmi beaucoup d'autres questions, le 
problème (déjà incorporé dans la Convention de Paris) du préjudice possible 
résultant des abus des brevets. Le rapport indique toutefois que cet abus peut 
être empêché par certaines mesures des pays sous-développés. Entre autres, le 
rapport mentionne les licences obligatoires et le travail nécessaire, ainsi que 
l’examen et le contrôle des accords de licences et des redevances versées en 
découlent. 

Le Rapport de 1964 et la action sur le transfert de technologies 
Ces instruments, saisis en charge par l'analyse d’une substance internationale, 
certainement ont été incorporées dans la politique publique brésilienne des 
années suivantes. Particulièrement, l’examen des licences e des conditions de 
négociation ont été prises par la Banque Central immédiatement après le 
Rapport de 1964, dans critères analogues aux développés par les autorités 
japonaises et du Pacte andin67. À son temps, cette mission a été transférée à 
l’INPI.  
Questionné sur ses pouvoirs d’exercer l’examen des licences68, l’INPI était en 
1983 le sujet d’une décision de la Cour Suprême versant sur l’action de l’office 
en faveur du développement :  

D’une lecture attentive de ce dispositif, il est clair l'amplitude de la mission 
- et la gravité et le sérieux qu'elle contient, - qui a été conférée au 
défendeur ; et comment, dans les paramètres juridiques, il comprend une 
quantité raisonnable de discrétion, sans laquelle on ne pourra pas en 
réaliser efficacement.  

                                           
67 Pour une description de cette action sur des licences à ce période, voir notre Tecnologia e Poder 
Econômico, Revista Brasileira de Tecnologia do CNPq, 1984, 
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/50.doc et aussi BARBOSA, Denis Borges, 
Atos Internacionais Relativos À Propriedade Industrial, Revista de Direito Nuclear, 1980, 
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/internacional/61.doc. 
68 L'INPI examinait des licences et redevances sur l'autorisation de sa loi de création, Loi 5.648/70 [ici avec sa 
rédaction originale] : art. 2 (...) Paragraphe unique. Sans préjudice de ses autres fonctions, l'Institut adoptera 
pour les fins de développement économique du pays, des mesures visant à accélérer et à réglementer le 
transfert de technologie et construire de meilleures conditions commerciales et d'utilisation des brevets (...) 

http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/50.doc
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Tout d'abord, l'objectif - le développement économique du pays - qui n'est 
pas mesurée seulement dans le concept de valeur matériel stricte, mais qui 
déborde sur des points immatériels, est seulement complété avec la 
réalisation des finalités humaines à ce qu’il visait69. 

Bien confirmée de cette manière en ses bases juridiques, l'action de l'État 
brésilien par rapport à l'examen des paiements technologiques et des 
redevances n’a persisté que dans sa forme originale jusqu'en 1991, lorsque le 
profil économique libéral du gouvernement a achevé la réduction de cette 
action de l'INPI70. 

À titre de conclusion 
Soit par les limites naturelles d'un article académique, soit par l'extension du 
problème juridique qui nous avons poursuivi, cette étude ne peut refléter que 
certains aspects de son sujet. Notre choix a été une réflexion historique sur les 
chemins et les dilemmes de la politique publique brésilienne de propriété 
intellectuelle, dès 1809 à 1990.  
Dans cette extension, nous essayons de souligner les moments de choix pour 
une politique publique qui concentre son orientation et la dynamique sur la 
fonction sociale de ces droits, notant que ces moments étaient fréquents. Mais 
on devrait aussi noter dans le discours institutionnel de la fonction sociale 
l'oscillation curieuse et peut-être obsessionnelle entre la nationalisation et 
l'internationalisation du système de la propriété intellectuelle. 
Après être traversé par ce chemin long et incertain, on pourra ainsi indiquer 
que la fonctionnalisation de la propriété intellectuelle est une des traditions de 
notre droit. Les constitutions brésiliennes dès la première, de 1824, ont 
incorporé des dispositions réglant ou mentionnent la propriété intellectuelle, 
sans jamais expliciter quelque nature absolue ou inconditionnelle de ces droits.  
Tout au contraire, les lois ordinaires dès 1945 ont explicité la sujétion des 
droits de propriété industrielle aux considérations fonctionnelles, et la 
Constitution en vigueur a incorporé une clause spécifiquement fonctionnelle, 
applicable aux matières de propriété industrielle.  
Telle clause fonctionnelle de la propriété industrielle, d'ailleurs, est constitué 
des éléments qui se caractérisent autant d’un ordre politique (dans le sens 
d'opter pour l'intérêt national) que pour n'importe quel but social stricto 
sensu. En effet, la clause stipule que les propriétés industrielles seront 
octroyées "étant donnés l'intérêt social et le développement technologique et 
économique du pays."  

                                           
69 Cour Suprême, RE-95382, Min. Oscar Correa, 5 août 1983 
70 Borges Barbosa, Denis, Technology Contracts in Brazil: The Patent Office Screening Rôle (May 24, 2012). 
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2151435 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2151435 
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Le texte de l'art. 2. de la présente loi de propriété industrielle transpose au 
niveau de la loi ordinaire l'écoulement d'interprétation qui découle directement 
de la base constitutionnelle.  
On a noté, toutefois, que les lois de droit d’auteur manquaient une 
explicitation analogue de la nature fonctionnelle de ses protections. Cette 
différence d’explicitation entre les deux modalités de propriété intellectuelle 
est plus difficile à expliquer, si l'on considère qu’à la fonctionnalisation 
spécifique de l’article 5, XXIX la Constitution – que c’est la régulation 
seulement de la propriété industrielle - on devra ajouter la disposition générale 
de l'art. 5. XXIII de la Constitution, selon lequel « la propriété doit respecter 
sa fonction sociale."  
On pourra tout simplement noter que, dans le sens de l'art. 5, XXIII de la 
Constitution (comme de l'art. 5. XXIII), la propriété industrielle cesse d'être 
une légalité égocentrique, une valeur en elle-même, pour achever une 
transcendance au-delà de son titulaire.  
Ainsi, «fonction sociale» serait une transcendance de l'intérêt privé. Nous 
préférons, toutefois, définir ici la qualification du « social » dans un sens plus 
restreint, pour en distinguer des valeurs générales relatives aux êtres humains 
dans la société, et nous approcher des celles qui sont spécifiques à la fonction 
politique.  
Cette définition n’est pas nécessairement le sens pris par l’interprétation des 
tribunaux : 

"À ce stade de l'évolution sociale, la protection de la marque ne se limite 
pas seulement à garantir les droits et intérêts individuels, mais à la 
communauté elle-même, pour protéger le grand public, le consommateur, 
les preneurs de service, les utilisateurs, les gens en général, qui disposent 
de meilleurs éléments pour l'évaluation de l'origine du produit et du 
service fourni » (Cour Supérieure Fédéral - Resp 3230 - DF – 4e Chambre 
-. Salvio de Figueiredo -. Publié 01.10.1990) 

"Ainsi, le droit de propriété intellectuelle, même s’il est une garantie 
constitutionnelle, doit être fonctionnalisé pour promouvoir la dignité de la 
personne humaine, qu’est un des fondements de l'état de droit 
démocratique, et son exercice n’est pas une fin en soi, mais un moyen de 
promouvoir les valeurs sociales, dont le sommet est la personne humaine.  

Ainsi, les aspects sociaux doivent prévaloir sur des raisons économiques 
du droit de brevet, ce qui caractérise sa fonction sociale. L'un de ces 
aspects est illustré quand il y aura un énorme fossé technologique entre les 
pays développés et sous-développés. Augmenter le terme du brevet se 
traduira par une perte pour la société que vous ne pourra pas utiliser une 
technologie déjà obsolète à faire de nouveaux développements ni même 
utiliser un produit de technologie dépassée ". Tribunal régional fédéral de 
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la Région 2, AMS 2006.51.01.524783-1, JC Marcia Helena Nunes, Publié 
12.12.2008. 
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ANÁLISE JURÍDICA DAS LEIS SOBRE "TESOUROS VIVOS" NO 
BRASIL E NO MUNDO: A EXPERIÊNCIA DO CEARÁ 

 
Rodrigo Vieira Costa1 

RESUMO 
A Constituição brasileira de 1988 protege igualmente os bens culturais de natureza material e 
imaterial que são portadores das referências aos grupos que constituem nossa sociedade. 
Nesse sentido, a legislação brasileira estabeleceu o registro do patrimônio cultural imaterial 
como instrumento legal de salvaguarda de bens culturais. Porém, no âmbito federal, o Poder 
Executivo Federal não previu o reconhecimento dos Mestres da Cultura ou Tesouros 
Humanos Vivos. Em sentido oposto, muitas leis dos Estados brasileiros reconheceram a 
importância desses transmissores de conhecimentos tradicionais tal qual em outros países do 
mundo. Assim, o presente artigo tem por objetivo analisar e descrever as leis dos estados 
brasileiros que disciplinam a salvaguarda dos tesouros vivos, com destaque para as normas 
cearenses, com intuito de fornecer subsídios a propostas legais existentes no plano nacional. 
Palavras-chave: Patrimônio cultural imaterial. Tesouros Vivos. Mestres da Cultura. 

RÉSUMÉ 
La Constitution brésilienne de 1988 protège également les biens culturels de nature matérielle 
et immatérielle qui sont porteurs des références aux groupes qui constituent notre société. En 
ce sens, la législation brésilienne a établi le registre du patrimoine culturel immatériel comme 
un instrument juridique de sauvegarde des biens culturels. Toutefois, au niveau fédéral, le 
Exécutif fédéral n'a pas prévu la reconnaissance des Maîtres de la Culture ou Trésors humains 
vivants. D’autre part, de nombreuses lois des États brésiliens ont reconnu l'importance de ces 
transmetteurs de connaissances traditionnelles comme autres pays du monde. Ainsi, cet article 
vise à analyser et décrire les lois des États brésiliens qui réglementent la protection des trésors 
vivants, mettant en évidence les normes du Ceará, afin de de fournir des suggestions aux 
propositions légales existantes au niveau national. 
Mots-Clés: Patrimoine culturel immatériel. Trésors humains vivants. Maîtres de la Culture. 

INTRODUÇÃO 
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 216, rompeu com o paradigma da 

reducionista tutela dos bens tangíveis do patrimônio histórico-artístico nacional, até então 

predominante nas Constituições republicanas anteriores, ao alçar o status de patrimônio 

cultural brasileiro a sua dimensão imaterial. Na franca tentativa de criar instrumentos de 

salvaguarda para a cultura imaterial o Poder Executivo Federal regulamentou o Registro, por 

                                                 
1 Advogado. Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza. Doutorando em Direito da 
Universidade Federal de Santa Catarina. Bolsista de Pós-Graduação do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – CNPQ. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais da 
Universidade de Fortaleza. Membro do Grupo de Estudos de Direito Autoral e Informação da Universidade 
Federal de Santa Catarina. Membro da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares no Ceará – 
RENAP-CE. Membro do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais – IBDCULT. Membro do Instituto de 
Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais – IPDMS. E-mail: rodrigovieira@direitosculturais.com.br. CV: 
http://lattes.cnpq.br/8666446877591702. 
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meio do Decreto nº 3.551, de 04 de agosto de 2000, porém olvidando do reconhecimento dos 

chamados Mestres da Cultura ou Tesouros Vivos da Humanidade2, cujas legislações 

declarativas em prol desses transmissores de conhecimento são uma realidade em muitos 

Estados brasileiros e em vários países do mundo. 

Nesse sentido, o presente texto tem o intuito de expor o funcionamento dessas leis em 

obediência ao princípio constitucional cultural do respeito à memória coletiva e ao princípio 

da solidariedade intergeracional, sua relação com as recomendações da UNESCO para 

salvaguarda do patrimônio imaterial, a sua adoção no Brasil e fornecer subsídios para a 

regulamentação da matéria no âmbito da União, tendo por base as normas estaduais cearenses 

sobre a matéria. 

1 O PATRIMÔNIO IMATERIAL E SUA SALVAGUARDA 

Ao alargar a definição de patrimônio cultural, a Constituição de 1988 também trouxe 

outra inovação, classificou-o de acordo com sua natureza material e imaterial, expurgando a 

concepção restrita contida no Decreto-Lei 25/37, que regulamenta, enquanto norma geral, o 

septuagenário tombamento, e na Convenção sobre a Salvaguarda do Patrimônio Mundial, 

Cultural e Natural, de novembro de 1972, em Paris, que o restringiu aos bens culturais 

materiais. 

Nesse sentido, houve uma ampliação pela Constituição da República de 1998 da noção 

de patrimônio cultural. O imaterial ganhou status constitucional merecedor da atenção estatal. 

Mas o que é o patrimônio imaterial? A expressão patrimônio imaterial é tão problemática 

quanto o termo patrimônio cultural. Etimologicamente, não há consenso sobre sua definição. 

Primeiramente, o termo reside apenas no processo dos modos de fazer, criar, viver e das 

formas de expressão, além dos produtos oriundos desses. A expressão não considera as bases 

materiais das manifestações, nem de seus resultados. Entre os seus sinônimos mais utilizados, 

como patrimônio oral e cultura tradicional e popular, também há problemas de definição. O 

termo patrimônio oral contempla apenas uma das formas de transmissão desse tipo de bem 

                                                 
2 Apesar disso, em 2008, ainda que de forma tímida, ao proceder ao registro dos saberes relacionados à capoeira, 
o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN indiretamente salvaguardou os mestres dessa 
manifestação cultural brasileira, deixando expresso em seu dossiê que o que estava sendo protegido era um 
ofício transmitido de geração a geração praticado pelos referidos detentores desses conhecimentos tradicionais 
associados a essa prática: o ofício dos Mestres de Capoeira. O mesmo raciocínio pode ser aplicado aos demais 
bens culturais de natureza imaterial registrados no Livro dos Saberes, tais como o modo de fazer da viola-de-
cocho, o ofício de sineiro, o ofício das baianas de acarajé, o ofício das paneleiras de Goiabeiras, o modo de fazer 
renda irlandesa, o modo de fazer as bonecas Karajá, o modo artesanal de fazer queijo de Minas e os modos de 
fazer do sistema agrícola tradicional empregado no Rio Negro. 
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cultural. Ao lado da expressão cultura tradicional e popular, aquele termo conduz a uma 

concepção reducionista da espécie patrimonial em comento, expurgando a noção complexa e 

aberta de patrimônio cultural hodierna, referindo-se apenas ao âmbito cultural de determinada 

classe ou grupo social (SANT’ANNA, 2000, p. 13). 

Em certa medida, essa ampliação da noção de patrimônio cultural na Constituição de 

1988 deve-se a alguns fatores históricos importantes que influenciaram a Assembléia 

Nacional Constituinte. 

O primeiro dos fatos tem sua natureza atrelada a pesquisas científicas, entre as quais se 

destacam as de Câmara Cascudo, dentre vários outros (WEFFORT, 2000, p. 7), e a elaboração 

do anteprojeto do Decreto-lei nº 25/37 por Mário de Andrade (BRASIL, 1980, p. 55-59) na 

tentativa de institucionalizar meios adequados de valorização e reconhecimento da cultura 

tradicional e popular brasileira. Idéia esta retomada por Aloísio Magalhães quando a frente da 

gestão do Centro Nacional de Referência Cultural e da Fundação Nacional Pró-Memória 

(FONSECA, 2001, p. 115-118). 

O outro fator está ligado à própria diversidade e pluralidade cultural brasileira 

manifestada no espírito democrático da Constituinte que reacendeu o debate acerca do 

reconhecimento das expressões culturais dos grupos e agentes histórico-sociais, tais quais as 

minorias indígenas, excluídos até então das políticas e dos discursos presentes nos órgãos de 

proteção cultural. Estes sempre estiveram associados aos pressupostos herdados da 

intelectualidade aristocrática modernista de retóricas como de autenticidade e 

excepcionalidade dos bens culturais (FONSECA, 2001, p. 114; SIMÃO, 2003, p. 58-59). 

Estas retóricas pressupunham valores, comumente conhecidos como histórico e artístico, que 

eram legitimados apenas em função dos sentidos atribuídos pelos intelectuais responsáveis 

pela defesa do patrimônio cultural. 

A Constituição de 1988 trouxe à tona a noção de referência cultural advinda dos citados 

trabalhos de Mário de Andrade, na década de 30, e Aloísio Magalhães, durante os anos 70. 

Assim, propugna, no caput do seu artigo 216, a Constituição de 1988 quando diz que os bens 

pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro devem portar “referência à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”. Para Maria Cecília 

Londres Fonseca (2001, p. 112): 

Quando se fala em referências culturais, se pressupõem sujeitos para os quais essas 
referências façam sentido (referências para quem?). Essa perspectiva veio deslocar o 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
Rodrigo Vieira Costa  

28 
 

PIDCC, Aracaju, Ano IV, Edição nº 08/2015, p.25 A 39 Fev/2015 | www.pidcc.com.br 

foco dos bens – que em geral se impõem por sua monumentalidade, por sua riqueza, 
por seu ‘peso’ material e simbólico – para a dinâmica de atribuição de sentidos e 
valores. Ou seja, para o fato de que os bens culturais não valem por si mesmos, não 
têm um valor intrínseco. O valor lhes é sempre atribuído por sujeitos particulares e 
em função de determinados critérios e interesses historicamente condicionados. 
Levada às últimas consequências, essa perspectiva afirma a relatividade de qualquer 
processo de atribuição de valor – seja valor histórico, artístico, nacional etc. – a 
bens, e põe em questão os critérios até então adotados para a constituição de 
patrimônios culturais, legitimados por disciplinas como a história, a história da arte, 
a arqueologia, a etnografia etc. Relativizando o critério do saber, chamava-se 
atenção para o papel do poder. 

Tempos depois de Mário de Andrade, no plano internacional, a Carta de Veneza, em seu 

artigo 1º, sustentou a preocupação com o significado cultural dos monumentos históricos. 

Essa posição foi ratificada pela Recomendação da UNESCO de Nairobi do ano de 1976 

(2000, p. 217-233) e pela Declaração de Tlaxcala no México de 1982 (2000, p. 265-270), 

muito embora o conceito de patrimônio cultural adotado pelas cartas patrimoniais 

internacionais, como já visto em momento anterior, circunscreve-se a uma concepção restrita 

aos bens móveis e imóveis, postulada pela Convenção do Patrimônio Mundial, Cultural e 

Natural de 1972. 

Para suprir a carência de iniciativas para a preservação do patrimônio imaterial, um 

grupo de países do capitalismo periférico, no final da década de 1980, cujo líder era a Bolívia, 

exigiu da UNESCO o início de pesquisas sobre instrumentos jurídicos capazes de 

salvaguardar a cultura de seus povos (SANT’ANNA, 2000, p. 11). Em novembro de 1989, a 

UNESCO aprovou a Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular, 

em sua 25ª Conferência Geral, também conhecida como Recomendação de Paris, que define e 

orienta os Estados-membros a identificar, conservar, salvaguardar e proteger a cultura 

tradicional e popular. Dessa forma, em seu item “b”, que versa sobre a identificação dessas 

culturas, sugere, como formas de conhecer as diferentes manifestações culturais, que os 

signatários elaborem inventários e criem sistemas de registro ou aprimorem os já existentes. 

Em outubro de 2003, a sociedade internacional, entendendo pela existência de bens 

culturais imateriais, que não se resumiam à simbologia incrustada nos monumentos e sítios 

arquitetônicos, ainda que este tenha sido um aspecto positivo da Carta de Veneza de 1964, 

considerando os processos identitários, a memória coletiva, a diversidade e a promoção do 

direito humano à cultura, somando-se à Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura 

Tradicional e Popular de 1989, pactuou, na Conferência Geral das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio 

Imaterial (2013, on-line), cujo texto define o patrimônio imaterial da seguinte forma: 
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Entende-se por ‘patrimônio cultural imaterial’ as práticas, representações, 
expressões, conhecimentos e técnicas – junto com os instrumentos, objetos, artefatos 
e lugares culturais que lhes são associados – que as comunidades, os grupos e, em 
alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio 
cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, 
é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, 
de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de 
identidade e continuidade e contribuindo assim para promover o respeito à 
diversidade cultural e à criatividade humana. Para os fins da presente Convenção, 
será levado em conta apenas o patrimônio cultural imaterial que seja compatível 
com os instrumentos internacionais de direitos humanos existentes e com os 
imperativos de respeito mútuo entre comunidades, grupos e indivíduos, e do 
desenvolvimento sustentável. 

Endossando a conceituação acima, em uma das parcas obras sobre o assunto no direito 

brasileiro, Danilo Fontenele Sampaio Cunha (2004, p. 119) assim identifica o patrimônio 

cultural imaterial brasileiro, segundo os parâmetros constitucionais: 

As formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, 
artísticas e tecnológicas e demais atividades possuidoras de referência à identidade, 
à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira 
compõem o patrimônio imaterial. Assim, nossas línguas e danças, canções, música, 
celebrações, nosso artesanato, literatura, artes plásticas, cinema, televisão, humor, 
cozinha e o nosso próprio modo de ser e interpretar a vida formam o patrimônio 
imaterial. 

A divisão prescrita pelo caput do art. 216 só tem sentido se se considerar que cada 

aspecto mencionado corresponde a determinadas formas de proteção, as quais, não obstante 

tal observação, se forem empregadas concomitantemente, podem ser mais eficazes.3 Isso 

porque, embora se reconheça a interdependência entre as características tangíveis e 

intangíveis do patrimônio4, a divisão entre as naturezas da cultura, no plano jurídico, gera 

consequências com relação ao tipo de proteção5 adequada a cada uma daquelas distinções as 

quais já se citou anteriormente. Segundo Humberto Cunha (2009, p. 201-202): 

A dicotomia entre patrimônio cultural material e patrimônio cultural imaterial, em 
tese, é utilizada – e só assim deve ser - como recurso didático, uma vez que não se 
pode conceber o patrimônio cultural material sem o significado imaterial que este 
carrega; tampouco se pode verificar o patrimônio cultural imaterial sem pelo menos 
fazer referência, ou repercutir, a um suporte físico/material. Ambas as dimensões, 
portanto, coexistem. 

Essa ambivalência, além de se verificar no plano didático-teórico, se reflete, ainda, 
em duas outras searas. A primeira se evidencia no próprio campo do Direito 

                                                 
3 Vê-se, por exemplo, o Inventário Nacional de Referências Culturais. 
4 Entendem, de forma similar, que não há uma divisão radical entre bens culturais materiais e imateriais, David 
de Oliveira (2009, p. 62) e Marcos Paulo de Souza Miranda (2006, p. 57). 
5 De acordo com a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial (artigo 2.3), as medidas que 
têm por intuito garantir a viabilidade dos bens intangíveis são entendidas como salvaguarda, tais como “a 
identificação, a documentação, a investigação, a preservação, a proteção, a promoção, a valorização, a 
transmissão – essencialmente por meio da educação formal e não-formal – e revitalização deste patrimônio em 
seus diversos aspectos”. 
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brasileiro, através das normas que criam instrumentos jurídicos que visam à proteção 
do patrimônio cultural. É o que ocorre, por exemplo, com o tombamento – 
instrumento jurídico destinado à proteção dos bens de natureza material – e com o 
registro – direcionado aos bens de natureza imaterial. 

A segunda seara, em muito decorrente da primeira, é vislumbrada no campo prático 
de atuação das políticas públicas de preservação, mormente através da aplicação 
desses mecanismos de proteção, bem como da solidificação de setores específicos, 
dentro da estrutura do Estado, para lidar com a política de preservação do 
patrimônio cultural imaterial. 

A dicotomia ora referida induz à utilização desarticulada ou desarmoniosa dos 
mecanismos de proteção. Noutras palavras, ao invés de complementarem-se, no 
intuito de conferir proteção mais eficaz e abrangente, são aplicadas, muitas vezes, de 
forma excludente: ou um ou outro; ou se tomba ou se registra. 

O Poder Público, afinal, não pode criar e aplicar políticas públicas temerárias que 
prejudiquem a finalidade constitucional de preservação do bem cultural selecionado. 
O fato de o Estado possuir ações diferentes para albergar as dimensões material e 
imaterial de um mesmo bem cultural, dada a sua peculiar natureza, não significa que 
tais políticas devam ser contraditórias ou excludentes. Contudo, a desarticulação dos 
instrumentos jurídicos disponíveis pelo Estado, em virtude dessa inadequada 
dicotomia, vem ocasionando, não raro, uma proteção jurídica incompleta, como, v. 
g., acontece com os Terreiros de Candomblé brasileiros - lugares de culto das 
religiões de origem africana-, que desde 1984 vêm sendo tombados pelo Governo 
Federal, mas deles não há registro enquanto patrimônio imaterial. 

Em relação aos instrumentos de salvaguarda do patrimônio imaterial, apesar das 

inovações da Constituição da República de 1988 e da Recomendação de Paris, somente na 

comemoração do sexagésimo natalício do IPHAN, em 1997, ocasião na qual a cidade de 

Fortaleza sediou um seminário sobre o patrimônio imaterial, é que se atentou para a criação 

de um instrumento legislativo que se adequasse à realidade da cultura imaterial no Brasil. A 

Carta de Fortaleza (2000, p.263) propôs e recomendou, em seus itens 4 e 5, que fosse: 

4 – [...] criado um grupo de trabalho no Ministério da Cultura, sob a coordenação do 
IPHAN, com a participação de suas entidades vinculadas e de eventuais 
colaboradores externos, com o objetivo de desenvolver estudos necessários para 
propor a edição de instrumento legal, dispondo sobre a criação do instituto jurídico 
denominado registro, voltado especificamente para a preservação dos bens culturais 
imateriais e; 

5 – que o grupo de trabalho estabeleça as necessárias interfaces para que sejam 
estudadas medidas voltadas para a promoção e o fomento dessas manifestações 
culturais, entendidas como iniciativas complementares indispensáveis à proteção 
legal propiciada pelo instituto do registro. Essas medidas serão formuladas tendo em 
vista as especificidades das diferentes manifestações culturais, e com a participação 
de outros agentes do poder público e da sociedade. 

O grupo ao qual se refere a Carta de Fortaleza foi instituído pela Portaria nº 37, de 04 de 

março de 1998, do Ministério da Cultura. Após as diversas discussões e levantamento de 

opiniões especializadas, os trabalhos culminaram com a redação final do Decreto nº 3.551, de 

04 de agosto de 2000, que instituiu o registro do patrimônio imaterial e criou o programa 

nacional do patrimônio imaterial. 
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Ocorre que entre as insuficiências do Registro está a ausência do reconhecimento 

daqueles responsáveis pela transmissão do savoir-faire da cultura brasileira, os chamados 

Tesouros Vivos. Esses cidadãos ou grupos de pessoas ou coletividades são em grande parte 

responsáveis pela efetivação do princípio constitucional cultural do respeito à memória 

coletiva e pela difusão dos direitos culturais, em especial o elemento do repasse informal de 

saberes de geração à geração. A previsão legal de diplomação desses Tesouros Humanos é um 

necessário veículo para a preservação da cultura e a garantia de que o presente é 

historicamente responsável pelo devir e como tal deve cultivar essa solidariedade 

intergeracional. David de Oliveira (2009, p. 66) considera a aplicação deste princípio ao 

patrimônio imaterial como condição da eficácia de sua salvaguarda: 

O princípio da solidariedade entre as gerações, aplicado à proteção do patrimônio 
cultural imaterial, implica dizer que o cuidado com os bens culturais imateriais deve 
ser uma pré-compreensão de todas as gerações. Esse princípio, que traz consigo a 
solidariedade sincrônica e diacrônica, possibilita, além da preservação de matrizes 
culturais não hegemônicas, a responsabilização de todas as gerações com a 
continuidade das experiências humanas. 

O conflito entre gerações pode impedir a perpetuação de determinado bem cultural, 
pois de uma geração para outra é possível haver descontinuidades dos padrões 
culturais em razão do ritmo da tradição e da inovação. Em decorrência desse 
conflito, o Estado insurge como elemento garantidor não da transmissão da tradição, 
mas da existência desses conhecimentos para as futuras e presentes gerações. Assim 
sendo, o princípio da solidariedade intergeracional é o instrumento estatal 
comunicador e garantidor desses conhecimentos. 

Portanto, buscou-se analisar a legislação de direito internacional e estrangeira sobre a 

temática e as normas estaduais relativas aos Tesouros Vivos para demonstrar a importância 

deste aspecto esquecido pelo Decreto nº 3.551/2000. Ressalte-se que as informações relativas 

aos Tesouros Vivos no mundo, constantes neste artigo, foram extraídas da página eletrônica 

da UNESCO (2013, on-line). 

2 TESOUROS VIVOS NO MUNDO E NO BRASIL 

Uma das facetas ausentes no Decreto do registro é a salvaguarda dos chamados 

depositários do patrimônio imaterial que detém conhecimentos e técnicas culturalmente 

importantes que devem ser transmitidos a gerações futuras. Isso porque, no âmbito do Grupo 

de Trabalho do Patrimônio Imaterial, que teceu as bases de sua criação, à época, “avaliou-se, 

entretanto que, na presente fase, o Estado brasileiro deveria se concentrar primordialmente na 

identificação, no registro e no reconhecimento desses bens culturais em todo território 

nacional” (SANT’ANNA, 2000, p. 14). 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
Rodrigo Vieira Costa  

32 
 

PIDCC, Aracaju, Ano IV, Edição nº 08/2015, p.25 A 39 Fev/2015 | www.pidcc.com.br 

Desde 1993, ciente disso, a UNESCO, por iniciativa dos países orientais, tendo como 

mentora a Coréia, muito em face das experiências japonesas da década de 50 (ABREU, 2009, 

p. 85), desenvolve um projeto denominado Tesouros Humanos Vivos (Living Human 

Treasures) que incentiva os Estados-membros a concederem o título de tesouro humano, 

quando ainda vivo(s), a pessoas ou grupos portadores de valores intangíveis da cultura 

nacional, além de destinar-lhes auxílio financeiro. A idéia do “Tesouro Humano Vivo” é 

adotada em diversos países do globo, principalmente nos orientais. 

Na Coréia, o título de Poyuja é concedido desde 1964, logo após a criação da Lei nº 961 

de 1962 que trata das formas de proteção e fomento da cultura coreana. A subcomissão de 

Bens Culturais Imateriais vinculada à Comissão de Bens Culturais do Ministério da Cultura e 

Turismo é encarregada desse reconhecimento. Os tesouros vivos recebem um subsídio 

mensal, têm direito a um seguro contra enfermidades e uma ajuda pecuniária para o 

desenvolvimento de seus projetos. Em tempos de guerra, aqueles reconhecidos com o título, 

recebem fundos suplementares. Sua obrigação consiste na transmissão dos bens imateriais, na 

difusão da cultura popular e na participação nas apresentações organizadas pelo Ministério da 

Cultura e do Turismo. Quando na formação de algum dos aprendizes dos depositários, aqueles 

que se destacarem são premiados com uma bolsa de estudos e também acabam por se obrigar 

a, junto com seu mestre, repassar suas técnicas. 

A Tailândia, desde 1985, projetou o reconhecimento dos National Artists, cuja 

responsabilidade de titulação é da Oficina da Comissão Nacional para a Cultura, órgão 

vinculado a essa Comissão do Ministério da Educação tailandesa. Assim como na República 

coreana, os artistas nacionais tailandeses recebem uma ajuda mensal, bem como têm direitos a 

auxílio-acidente, seguro enfermidade e cobertura funerária para os ritos e celebrações quando 

de sua morte. Em contrapartida, o mestre artista garante a transmissão de seus conhecimentos 

e técnicas. 

Os filipinos, através da Lei nº 7.355, de 05 de fevereiro de 1992, concedem o título aos 

Gawad as Manlilikha ng Bayan, “Tesouros Nacionais Vivos” aos indivíduos ou grupos 

detentores da arte tradicional das Filipinas, sob as competências da Comissão Nacional para 

Cultura e as Artes. A obrigação dos tesouros nacionais segue as diretrizes da UNESCO de 

proporcionar a aprendizagem do patrimônio imaterial por jovens aprendizes. Esses mestres 

recebem uma placa ou uma medalha, bem como subsídio mensal vitalício sob a égide do 

compromisso da transmissão. 
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No Ocidente, a França foi pioneira na implementação do projeto. Em 16 de março de 

2004, o Ministro da Cultura e Comunicação assinalou um decreto que criava o Conselho de 

Mestres Artistas, os Mâitres d’Art que tinha por incumbência conceder o título de “Mestre da 

Arte”, criado pelo decreto ministerial de 15 de novembro de 1994. Posteriormente, foi criado 

o Conselho de Ofícios Artísticos pelo decreto de 28 de março de 2002, revogando o primeiro 

Conselho, e, logo após, em de 03 de agosto de 2004, novamente por decreto, o Conselho 

passou a denominar-se de Conselho de Ofícios Artísticos e para a Missão de Ofícios 

Artísticos. O mestre artista é aquele que possui habilidade de um expert em técnicas 

tradicionais e que se obriga a transmiti-la para um pupilo. O mestre da arte integra o Conselho 

de Ofícios e examina e decide as novas candidaturas juntamente com outros. Eles têm o 

direito de receber um subsídio anual que é fixado pelo Ministério da Cultura e Comunicação. 

A República Tcheca conferiu juridicidade ao título Bearers of Popular Craft Tradition 

com o Decreto nº 5/2003, de 16 de dezembro de 2002, cujas ações de salvaguarda foram 

colocadas em prática pelo Ministério da Cultura com o Decreto Ministerial nº 13/2003. A 

outorga do título de depositário das artes e ofícios tradicionais e populares é feita por uma 

Comissão que integra o Ministério da Cultura. O galardão traz consigo um prêmio em 

dinheiro ao agraciado que pode inclusive registrar gratuitamente os produtos de sua arte ou 

ofício através de selo conferido pelo Instituto Nacional de Cultura Popular. Essa iniciativa 

protege a propriedade intelectual dos tesouros vivos tchecos. Entre as obrigações persiste, 

como haveria de ser, a de transmissão dos saberes às novas gerações. 

2.1 Tesouros Vivos no Brasil 

No Brasil, inexistem, no plano federal, normas que procedam a reconhecimento 

semelhante, muito embora a UNESCO tenha criado diretrizes para a criação dos sistemas 

nacionais de “Tesouros Humanos Vivos”. Ainda assim, é salutar destacar que, nos últimos 

anos, o Ministério da Cultura, por meio do programa Cultura Viva e da ação Griô6, apoiou 

projetos culturais, cujo objetivo fosse difundir a cultura imaterial por meio do fluxo de saberes 

tradicionais através dos Mestres (CAVALCANTI; FONSECA, 2008, p. 27-28). 

                                                 
6 Não é objeto deste artigo a análise dos projetos legislativos referentes em curso no Congresso Nacional que 
tratam da regulamentação do reconhecimento, em nível nacional, dos Mestres da Cultura. Contudo, a título de 
informação, tramitam, hoje, os projetos de lei nº 1.786/2011 (Lei Griô) e nº 1.176/2011 que tratam do registro 
destes transmissores de saberes e conhecimentos tradicionais e de políticas culturais específicas direcionadas 
para ações envolvendo a transmissão de conhecimentos e técnicas associados aos saberes tradicionais 
salvaguardados através dessas pessoas ou grupos. Para um estudo analítico e crítico das referidas propostas, bem 
como das implicações jurídicas do reconhecimento legal dos tesouros vivos, ver os trabalhos conjuntos de 
Francisco Humberto Cunha Filho e José Olímpio Ferreira Neto (2012; 2014).  
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Diferentemente da União, os Estados brasileiros de Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, 

Bahia e Ceará, dentre outros (LEITÃO, 2008, p. 18), instituíram seus decretos ou 

promulgaram suas leis de instituição do registro do patrimônio vivo. 

A primeira das normas que previu a concessão do título de Mestres das Artes à 

personalidade cujo desempenho notável e excepcional, em consagrada trajetória no campo do 

patrimônio imaterial, fosse reconhecida por aspectos peculiares de sua criatividade e 

exemplaridade, foi o Decreto mineiro nº 42.505, de 15 de abril de 2002. Esta norma 

secundária que instituiu as formas de registro dos bens culturais de natureza imaterial ou 

intangível de Minas Gerais fixou a competência para concessão do diploma referido ao 

Conselho Curador, hoje Conselho Estadual do Patrimônio Cultural, após aprovação e análise 

da proposta de inscrição dos detentores dos saberes tradicionais em seção própria a ser aberta 

em um dos Livros de Registros do Patrimônio Imaterial, correspondente às atividades e 

saberes pelos quais a pessoa fora agraciada com a titulação solene. 

Já a primeira das leis nasceu no Estado de Pernambuco, com a Lei nº 12.196, de 02 de 

maio de 2002, que cria o título “Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco” – RPV-PE, 

registro esse feito em livro especial. A lei pernambucana estabelece os requisitos para outorga 

do título, os direitos e deveres do Patrimônio Vivo, bem como o processo do registro. Assim 

como Pernambuco, Alagoas também institui a salvaguarda dos tesouros vivos sob a mesma 

denominação e formato legal por meio da Lei nº 6.513, de 22 de setembro de 2004. A Bahia, 

com a Lei nº 8.899, de 18 de dezembro de 2003, criou o registro dos “Mestres dos Saberes e 

Fazeres do Estado do Bahia”. 

O Estado do Ceará reconhece e estimula artistas ou pessoas que desenvolvem algum 

tipo de ofício ligado ao patrimônio intangível ao conceder-lhes o diploma de Mestre da 

Cultura (penitentes, carpinteiros, aboiadores, rezadeiras, profetas, artesãos, brincantes, poetas, 

músicos, dançarinos, xilógrafos), desde a edição da Lei Estadual nº 13.351, de 22 de agosto 

de 2003, posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 27.229, de 28 de outubro de 2003. A 

Lei dos Mestres da Cultura foi revogada pela Lei nº 13.842, de 27 de novembro de 2006. 

Considerando o tempo de vigência das duas leis, foram contemplados mais de sessenta 

mestres, dentre homens e mulheres, e três grupos. 

A antiga Lei continha algumas inconstitucionalidades. O artigo 3º, por exemplo, exigia 

situação de carência econômica e social do candidato ao diploma, o que feria o princípio da 

igualdade e um dos objetivos da República, qual seja o de erradicação da pobreza. Em vez de 
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ser critério secundário para atribuição do título e, consequentemente, para percepção de 

auxílio financeiro (de forma vitalícia, com exceção dos casos de extinção da titulação 

previstos na lei), a condição material de vida dos candidatos passou a ser peça preponderante. 

A própria definição controversa do termo carência econômica e social impedia que 

algumas personalidades, notoriamente merecedoras do reconhecimento enquanto guardiões da 

cultura imaterial, não pudessem ser assim legitimadas. Além disso, nos grupos e coletividades 

dos quais os Mestres fazem parte, a concessão da bolsa para a transmissão de conhecimentos 

tradicionais vezes se tornou motivo de discórdia e competição com os demais membros. No 

entanto, posteriormente, com a sua revogação pela atual lei dos tesouros vivos vigente, isto foi 

em parte superado e amenizado. Mas, é salutar ressaltar que o que era um programa de 

natureza cultural transformou-se em verdadeiro programa social. Para Maria Acserald (2009, 

p. 262): 

A 'carência social', reflexo de uma concepção essencialista da cultura popular e 
tradicional como produção exclusiva das classes economicamente desfavorecidas da 
sociedade, estimula uma competição entre os candidatos pela maior situação de 
pobreza, implicando às vezes uma caricatura da própria miséria em que se 
encontram realmente muitos dos candidatos e, talvez o mais grave, uma 
'secundarização' do papel representativo que aquele potencial patrimônio vivo 
possui, em detrimento da condição miserável de outro, menos significativo. 

Outra ofensa à Constituição de 1988, era a de a Lei, no artigo 5º, atribuir o dever aos 

Mestres da Cultura de se vincularem às atividades da Secretaria de Cultura do Estado, 

previsão que não permitia os mestres de gozarem do direito fundamental de liberdade de 

expressão cultural, assim como desrespeitava o princípio da mínima intervenção na 

manifestação cultural do registrado e acabava por criar uma relação empregatícia entre Estado 

e detentores dos saberes culturais. 

A Lei nº 13.842, de 27 de novembro de 2006, do Estado do Ceará traz, entre outras 

inovações, a adequação da nomenclatura do título às recomendações internacionais, isto é, 

institui o registro do “Tesouro Vivo da Cultura” cearense. Dessa vez, tanto pessoas naturais 

quanto grupos ou coletividades podem ser agraciados com o diploma, desde que sejam 

reconhecidos como portadores, produtores, preservadores e transmissores da cultura imaterial 

do Ceará e se obriguem a repassá-las. Além da ajuda financeira para o desenvolvimento de 

suas atividades, os portadores da titulação têm direito de preferências na tramitação dos 

projetos submetidos aos incentivos e editais da Secretaria de Cultura do Estado que guardem 

consonância com as manifestações por eles realizadas. 
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Ainda assim, pela nova lei, embora a carência econômica não seja mais um critério 

primordial para concessão do registro de Tesouro Vivo, àqueles que não apresentarem 

situação economicamente precária é destinado apenas um auxílio temporário, restrito a um 

período, ambos fixados no Edital anual de seleção dessas personalidades, grupos ou 

coletividades. 

BREVES CONCLUSÕES 

Diante do quadro apresentado, vê-se que é necessário que se proceda a uma atualização 

da legislação relativa ao patrimônio imaterial na União Federal. Embora haja mérito no 

intento do Registro, desde a sua concepção, a falta de previsão do reconhecimento dos 

Tesouros vivos, reclama que esse instituto jurídico seja repensado e apresentado em um 

formato consistente, que ajude na defesa do patrimônio cultural imaterial brasileiro. 

Para tanto, principalmente em relação aos modos de fazer e saber, é necessária uma 

complementação desse mecanismo de salvaguarda, conjugada com a alteração de sua espécie 

normativa, adequando-se o reconhecimento dos “Tesouros Vivos da Cultura”, nos moldes do 

direito internacional e da experiência dos Estados brasileiros, em especial da do Ceará que, 

apesar das críticas dirigidas a certos aspectos das duas leis responsáveis pela 

institucionalização do fluxo de saberes por meio de personalidades, grupos ou coletividades 

da cultura popular e tradicional, contribui para o aprimoramento deste tipo de registro do 

patrimônio imaterial brasileiro. 
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RESUMO 

O presente artigo tem por escopo analisar a relação da arbitragem com o Direito 

Societário, evidenciando algumas de suas interseções para melhor compreender em que 

medida a manifestação expressa de vontade das partes contratantes limitam o alcance 

subjetivo da eficácia da cláusula compromissória nas Sociedades Anônimas. 
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Compromissória – Manifestação de Vontade – Limites Subjetivos. 

ABSTRACT 

The scope of this article is to analyze the relationship among Arbitration and 

Corporate Law, highlighting some of its intersections to better understand to what 

extent the express manifestation of intention of the contracting parties may limit the 

extent of the subjective efficacy of the arbitration clause contained in the corporations 
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arbitral; 2.1. Da arbitrabilidade objetiva e seus contornos societários; 2.2. Da 

manifestação de vontade como expressão autônoma da arbitragem; 2.3. Da cláusula 

compromissória e suas delimitadoras características; 3. Da arbitragem societária 

brasileira, particularmente com relação às Sociedades Anônimas; 3.1. Breve evolução 
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legislativa da Lei das S.A.; 3.2. Das Sociedades Anônimas 4. A extensão subjetiva da 

cláusula compromissória; 4.1. A inclusão da cláusula no momento da constituição da 

sociedade; 4.2. Da extensão da cláusula àqueles que de algum modo não apresentaram 

de forma positiva a sua aceitação; A. Regra da maioria votante em face da regra da 

manifestação expressa; B. Novos acionistas: os contratos de adesão; 5. Considerações 

conclusivas. Referências bibliográficas. 

 

1- Introdução. 

 O direito societário como ramo do Direito relacionado ao estudo das sociedades 

empresarias, bem como das questões concernentes aos seus sócios, acionistas e as 

decorrentes situações que possam surgir dessas relações tem ganhado particular relevo, 

sobremaneira, pela velocidade que tais relações se constroem e se transformam no 

mundo neoliberal em que vivemos.1 

 O dever de informação ou publicidade ínsito às sociedades modernas, ao passo 

que garante uma maior transparência e segurança não apenas aos detentores do capital, 

como também para a sociedade como um todo, gera, por outro lado, uma preocupação 

quanto aos riscos criados à sobrevivência de negócios, quando tornam-se evidentes 

questões prejudiciais ou mesmo questões litigiosas.2 

                                                           
1 “Os anos 90 operaram uma transformação macabra. Regras e afirmações socioeconômicas antes 
reconhecidamente ideológicas assumiram as vestes de verdade científica. Um novo determinismo social 
instalou-se, mas penetrante e assustador que os anteriores. (...) Não é incomum observar empresários e 
até trabalhadores, referir-se a ele com reverencia e temor: ‘Nada há que se possa fazer contra a 
globalização. É necessário adaptar-se’. Talvez a criação mais genial de marketing de todos os tempos, 
essa palavra traveste velhas ideias com nova roupagem, traduz filosofias ultrapassadas e 
dogmaticamente equivocadas reunidas sob a alcunha de neoliberalismo.” In SALOMÃO FILHO, 
Calixto. O novo Direito Societário. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 15. 
2 “Acresce que a simples propositura de uma ação judicial pode afetar a cotação das ações da empresa 
na Bolsa e que, durante todo o período no qual corre o processo, podem ocorrer repercussões negativas 
nos balanços da companhia, fazendo com que, algumas vezes, os seus títulos percam parte substancial do 
seu valor que não conseguem recuperar posteriormente.” In WALD, Arnoldo. A arbitrabilidade dos 
conflitos societários: considerações preliminares (I). Revista de Arbitragem e Mediação. Ano 4, n. 12 – 
Jan-Mar, 2007, p.25. Destaca-se ainda, que os riscos não são apenas financeiros envolvidos em negócios, 
mas podem também ter impacto substancial na esfera imaterial do direito das sociedades, atrelado a fama, 
reputação e porque não a distintividade dos signos marcários. Para mais, NEVES, Flávia Bittar.  A visão 
empresarial da arbitragem: como a administração de conflitos pode melhorar resultados econômicos e 
não-econômicos do negócio. Revista Brasileira de Arbitragem. N. 9 – Jan-Mar. 2006. 
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 Nesse compasso, a arbitragem destaca-se como alternativa heterocompositiva de 

solução de eventuais questões societárias que surgem no seio das sociedades de maneira 

bastante atrativa, máxime pela sua eficiência, custo-tempo e confidencialidade inerente 

a esse meio jurisdicional3, ainda que não estatal, de solução de conflitos. 

 A convergência da arbitragem e o direito societário tornou-se matéria de fulcral 

importância em virtude não apenas das benesses próprias desse meio menos ortodoxo 

de consecução da justiça, mas, sobretudo, pela especificidade das questões societárias. 

Destacam-se, como exemplos, as contrariedades decorrentes dos abusos da maioria 

acionária e a proteção da qual necessitam os acionistas minoritários. 4 

 No que tange à efetiva faculdade de se utilizar a arbitragem para dirimir 

controvérsias societárias, embora já houvesse previsão quanto à sua concreta 

possibilidade na própria Lei das Sociedades Anônimas, a sua reforma, em 2001, 

introduzida pela Lei 10.303, entre outros desígnios, tratou de realçar a sua concreta 

utilização no âmbito da sociedade. 

 Tal ênfase dada pela reforma da Lei das Sociedades Anônimas, trouxe consigo 

um questionamento ainda não plenamente respondido acerca da amplitude da eficácia 

                                                           
3 “Poderosa tendência doutrinaria atribui à arbitragem natureza jurisdicional: a única diferença entre a 
jurisdição arbitral e a jurisdição estatal consistiria na circunstancia de que o juízo arbitral é atribuído a 
um privado, investido de jurisdição pela vontade das partes, enquanto a jurisdição estatal é 
desempenhada pelo Estado, por intermédio de seus juízes e tribunais.” In CINTRA, Antonio Carlos de 
Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. São 
Paulo: Malheiros, 2013, p.39. Não obstante, faz-se aqui importante ressalva quanto à natureza jurídica da 
arbitragem que apresenta-se mais comumente fracionada em três principais possíveis correntes: “A 
natureza jurídica da arbitragem é tema controvertido. A doutrina desenvolveu três corretes possíveis: a 
contratual. A jurisdicional e a hibrida. Contratual, no sentido de que nasce de uma convenção firmada 
pelas partes e os poderes dos árbitros derivam dessa autorização. Para os que defendem a característica 
jurisdicional, enaltecem o resultado, que é o julgamento por um terceiro imparcial que define a 
controvérsia. E a natureza hibrida, que (...) ressalta ser ela contratual na fonte, mas jurisdicional no 
objeto.” In LEMES, Selma. Arbitragem na administração pública – Fundamentos jurídicos e eficiência 
econômica. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 60. 
4 “Já no fim do século passado, reconhecia-se o fim de uma fase do capitalismo no qual predominava, 
como poderes ilimitados, o chamado ‘patrão de direito divino’, e deixaram de ser tolerados os abusos de 
poder da própria tecnocracia que, em muitas empresas norte-americanas, exercia o comando nas 
companhias com controle pulverizado. Tanto as elites como a sociedade civil passaram a exigir o 
reestabelecimento da ética nos negócios e, em particular, na gestão empresarial. (...) Estabeleceu-se, 
assim, um novo equilíbrio de poderes nas companhias garantindo-se ao minoritário o direito ao 
dividendo e, até, em certos casos ao recesso.” In WALD, Arnoldo. A arbitrabilidade dos conflitos 
societários: considerações preliminares (I). Revista de Arbitragem e Mediação. Ano 4, n. 12 – Jan-Mar, 
2007, p.23. 
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de eventual cláusula compromissória constante do estatuto da companhia ou inserida 

posteriormente por meio de deliberação assemblear. 

 Nesse sentido, o escopo do presente artigo é tratar da análise da extensão dos 

efeitos da cláusula compromissória, analisando o caráter vinculante ou não desta 

cláusula em relação aos sócios que a aceitaram na constituição da empresa; àqueles que 

passaram a integrar a sociedade após sua constituição e àqueles dissidentes, seja porque 

se eximiram de aderir, seja porque não concordaram com o distanciamento da jurisdição 

estatal como fonte primária de solução das decorrentes contendas. 

 Deste modo, inicialmente, serão abordados alguns aspectos conceituais 

delimitadores do instituto arbitral, dando-se particular relevo à disponibilidade, à 

autonomia da vontade e às delimitadoras características da cláusula compromissória. 

 Nesse compasso, serão apresentadas algumas interseções entre a arbitragem e o 

direito societário, traçando-se uma pertinente evolução legislativa confluente de ambos 

os institutos e suas especificidades, isso com o propósito de permitir uma melhor 

compreensão dos evidentes entroncamentos existentes. 

 Nessa toada, serão esmiuçados aspectos pertinentes à sociedade, ressaltando-se 

peculiaridades da modalidade Societária por Ações com o intento de analisar de que 

forma as partes se vinculam à cláusula compromissória eventualmente estatuída ou 

mesmo inserida a posteriori pela maioria dos sócios no estatuto da companhia.  

 Conclusivamente, demonstrar-se-á o premente interesse da conjugação de 

método menos rigoroso-formalista para a solução de controvérsias societárias, 

observando-se sempre a expressa manifestação de vontade, sobremaneira dos 

minoritários quanto ao real interesse de se submeter à arbitragem, sob pena de se 

confundir o direito da sociedade com o direito individual dos sócios, de caráter 

personalíssimo e inafastável. 

 

2- Aspectos conceituais delimitadores do instituto arbitral. 
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 Para demarcação teórica e com o objetivo de ampliar a compreensão da 

discussão a respeito da extensão da cláusula compromissória nas questões societárias, 

evidencia-se como de elementar relevância uma perfunctória digressão histórico-

conceitual da arbitragem, bem como a demonstração de alguns de seus aspectos como a 

disponibilidade, a autonomia da vontade e as características próprias de tais cláusulas. 

A arbitragem como meio alternativo à jurisdição estatal para a composição5 dos 

litígios, segundo Carlos Alberto Carmona,6 é método “de solução de controvérsias 

através da intervenção de uma ou mais pessoas que recebem seus poderes de uma 

convenção privada, decidindo com base nela, sem intervenção estatal, sendo a decisão 

destinada a assumir a mesma eficácia da sentença judicial.” 

Sua origem e prática, ainda que precisamente incerta, como visto pelas diversas 

passagens doutrinárias7 a respeito, pode ser atribuída aos povos mais antigos “desde a 

mais remota antiguidade quando a desconfiança reciproca e as diferenças de raça e 

religião tornavam precárias as relações entre os povos” 8 

A previsão de tal instituto no ordenamento brasileiro, ainda que mais recente se 

comparado à sua origem, também não é nova, eis que previsto desde as Ordenações 

                                                           
5 O vocábulo composição, que aparece nos compostos autocomposição e heterecomposição, recebeu de 
conceituadíssima doutrina o significado de regramento, ou estabelecimento da norma que disciplina o 
conflito de interesses. Compor a lide significaria criar a norma que resolve (Francesco Carnelutti). Mas 
o juiz não compõe a lide nesse sentido, ou seja, ele não cria a norma do litigio: reconhece sua existência 
e revela os direito e obrigações eventualmente emergentes dela no caso concreto. A composição que ele 
realiza (heterocomposição) ou a que realizam os próprios litigantes (autocomposição), não consiste em 
estabelecer normas mas em produzir resultados práticos socialmente úteis, representados pela concreta 
atribuição de bens ou definição de condutas permitidas ou vedadas – ou seja, a eliminação não cria 
normas para dirimir o conflito em que se encontram: simplesmente dirimem o conflito, põem-lhe fim, sem 
qualquer preocupação com norma alguma” in DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito 
Processual Civil I. São Paulo: Malheiros, 2013, p.125 
6 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo. Um comentário à Lei nº 9.307/96. 3ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2009, p.31. 
7 Fábio Buccioli traz uma interessante perspectiva histórica da arbitragem, mostrando seus momentos de 
particular relevo, bem como os de notável desprestígio em O uso da cláusula arbitral nos contratos 
societários. Revista de Direito Mercantil industrial, econômico e financeiro. Ano XXXVI – Out-Dez, 
1997 
8 DELGADO, José Augusto. Arbitragem no Brasil – Evolução Histórica e Conceitual in Arbitragem no 
Brasil, Aspectos Jurídicos Relevantes. Coordenadores Eduardo Jobim e Rafael Bicca Machado. São 
Paulo: Quartier Latin, 2008, p.224. 
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Filipinas, passando pela Constituição Imperial de 1824, onde havia também a previsão 

legal para a aplicação da arbitragem para a resolução de conflitos privados.9 

Houve momento inclusive – Código Comercial de 1850 - que o ordenamento 

pátrio optou pela previsão da arbitragem como forma obrigatória (necessária) para a 

solução de alguns assuntos comerciais, tendo sido, não obstante, pouco tempo depois, 

transformada em opcional a sua previsão para dirimir questões comerciais.10 

 A arbitragem foi da mesma forma posteriormente prevista pelas Constituições de 

1934 e 1937, e pelo Código de Processo Civil de 1939 que, em seu artigo 1097, 

dispunha que o laudo arbitral deveria ser homologado pelo juízo competente para 

produzir efeitos entre as partes e seus sucessores. 

 Não obstante as referidas previsões, as arbitragens no Brasil se viam diante de 

dois particulares inconvenientes: de um lado ressalta-se que a mera estipulação de uma 

cláusula arbitral não trazia a segurança necessária quanto ao seu cumprimento pelas 

partes que poderiam se negar a cumpri-la e, de outro, a questão afeita à necessidade da 

decisão arbitral dever ser homologada pelo Poder Judiciário.11 

 Tais instabilidades, no entanto, com a edição da atual Lei de Arbitragem – 

9307/96 -  foram devidamente superadas abrindo, assim, campo para o seu 

florescimento. 

2.1 – Da arbitrabilidade objetiva e seus contornos societários. 

 A nova Lei de Arbitragem brasileira, constitucionalmente reconhecida pelo 

Supremo Tribunal Federal,12 consoante suas disposições normativas, traz em seu bojo o 

relevante enfoque quanto à esfera da arbitralidade, que assim dispõe: 

                                                           
9 SUCCAR, Paulo Egídio Seabra. A arbitragem como meio de resolver conflitos societários. LEX 
Coletânea de legislação e jurisprudência Ano 20, n. 226, junho de 2008, p.10. 
10 BUCCIOLI, Fábio, O uso da cláusula arbitral nos contratos societários. Revista de Direito Mercantil 
industrial, econômico e financeiro. Ano XXXVI – Out-Dez, 1997, p.117. 
11 MACHADO, Rafael Bicca. A Arbitragem como “Saída” do Poder Judiciário? in Arbitragem no 
Brasil, Aspectos Jurídicos Relevantes. Coordenadores Eduardo Jobim e Rafael Bicca Machado. São 
Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 361 
12 O julgamento do Agravo Regimental na Sentença Estrangeira 5.206, ocorrido em 12.12.2001, firmou o 
entendimento de que os dispositivos da Lei de Arbitragem, seus arts. 6º, parágrafo único, 7º e respectivos 
§§, 41 e 42, que conferem exequibilidade à cláusula compromissória arbitral, não ofendem o texto 
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Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para 
dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 

 Importante, então, a análise de alguns particulares afeitos à patrimonialidade e à 

disponibilidade, destacados como requisitos necessários para a instauração do 

procedimento arbitral. 

 Com relação à patrimonialidade, “verifica-se que direitos patrimoniais são 

aqueles relativos ao patrimônio das pessoas (naturais ou jurídicas), sabendo-se que o 

patrimônio é definido como o conjunto das relações jurídicas ativas e passivas 

suscetíveis de avaliação econômica.”13 

Logo, “é a patrimonialidade ou não patrimonialidade do núcleo de interesse 

que determinará se a situação jurídica é patrimonial ou não patrimonial.”14 

No que diz respeito à disponibilidade, ela caracteriza-se pela livre possibilidade 

de exercer algum direito pelo detentor de sua titularidade “sem que haja norma cogente 

impondo o cumprimento do preceito, sob pena de nulidade ou anulabilidade do ato 

praticado com sua infringência.”15 Mais precisamente, a disponibilidade está 

diretamente correlacionada ao direito de transigir livremente o bojo do interesse 

juridicamente protegido. 

 Nesse contexto importa destacar que, muito embora em um primeiro momento 

possa se pensar que todas as questões atinentes às sociedades – relações entre sociedade 

e seus sócios e entre estes e o controlador - seriam necessariamente patrimoniais, e, 

portanto, disponíveis, uma análise mais detida leva a conclusão que há institutos 

relativos às companhias que são permeados de interesse público não referentes a direitos 

patrimoniais.16 

                                                                                                                                                                          
constitucional, permitindo-se, assim, completa liberdade aos contratantes quanto a escolha de que modo 
sues conflitos serão solucionados. 
13 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. A arbitragem e o mercado de capitais. Revista de Direito 
Mercantil industrial, econômico e financeiro. Ano XLVI – Abr-Jun, 2007, p.155. 
14 MEIRELES, Rose Melo Vencelau. Autonomia privada e dignidade humana. Rio de Janeiro: Renovar, 
2009, p.23. 
15 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo. Um comentário à Lei nº 9.307/96 cit., p. 38. 
16 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. A arbitragem e o mercado de capitais. Revista de Direito 
Mercantil industrial, econômico e financeiro. Ano XLVI – Abr-Jun, 2007, p.162. 
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 Como exemplo tem-se a identificação de direitos patrimoniais não exatamente 

puros nas Sociedades Anônimas, direitos esses de natureza predominantemente pessoal, 

como o direito de voto, cuja natureza é essencialmente política. 

 Esta ressalva se faz apenas para se concluir que, “o recurso à arbitragem no 

campo das companhias dependeria de exame no caso concreto a respeito da presença 

de direito patrimonial disponível, não se podendo definir abstratamente quais seriam 

eles”.17 

 Logo, em que pese muitas questões envolvidas no âmbito societário serem aptas 

ao mecanismo arbitral, é oportuno que se faça uma análise prévia do objeto litigioso 

para se evitar eventuais nulidades. 

2.2 – Da manifestação de vontade como expressão autônoma da arbitragem. 

Outro aspecto importante da arbitragem que tem estreita relação com o âmbito 

societário e, como se observará, de fulcral relevância para compreender a amplitude da 

cláusula compromissória inserida no estatuto da companhia, é a expressa manifestação 

de vontade.   

Enquanto os preceitos normativos são responsáveis por coordenar a 

procedimentalidade da jurisdição estatal, são as próprias partes quem estabelecem as 

regras a serem observadas pela arbitragem, através da autonomia privada, visto que 

perante este instituto têm o poder de auto-regulamentação de seus interesses.18 

A concepção da palavra autonomia pode ainda indicar, “a competência da 

vontade humana em dar-se a si mesma sua própria lei,”19 exatamente como ocorre no 

procedimento arbitral, marcado pela liberdade dos contratantes de estabelecer o modo 

pelo qual os eventuais litígios que surgirem serão resolvidos.20 

                                                           
17 Idem, p.163. 
18 ALVES, Rafael Francisco. O devido processo legal na arbitragem in Arbitragem no Brasil, Aspectos 
Jurídicos Relevantes. Coordenadores Eduardo Jobim e Rafael Bicca Machado. São Paulo: Quartier Latin, 
2008, p. 387-388.  
19BARBOZA, Heloísa Helena. Reflexões sobre a autonomia negocial, in O direito e o tempo: embates 
jurídicos e utopia contemporâneas. TEPEDINO, Gustavo José Mendes e FACHIN, Luiz Edson. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2008, p.408. 
20 “Alguns sistemas jurídicos – como o nosso – são bastantes refratários à possibilidade de as partes 
elegerem a lei material que deverá reger a obrigação, de modo que cláusulas contratuais nesse sentido 
(eleição de lei) podem ser afastadas pelo Poder Judiciário em homenagem a posturas exacerbadamente 
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Portanto, o princípio da autonomia da vontade se manifesta sob duas formas 

distintas. Positivamente, na medida em que, garante às partes contratantes a escolha por 

si próprias das regras e peculiaridades de eventual arbitragem, e negativamente, ao 

passo que, possibilita também às partes, não quererem, concordarem ou se obrigarem à 

jurisdição arbitral.  

 A importância da manifestação de vontade ora analisada poderá ser melhor 

compreendida quando esmiuçados alguns particulares das cláusulas, bem como no 

momento em que se analisará a amplitude da eficácia da cláusula compromissória aos 

sócios que de uma maneira ou de outra se manifestaram sobre ela. 

 

2.3 – Da cláusula compromissória e suas delimitadoras características. 

 A cláusula compromissória também relevante no âmbito societário, apresenta-se 

como pilar do instituto arbitral. Sua validade é requisito lógico de sua eficácia na 

medida em que é o resultado da vontade das partes que a ela se submetem.  

 A Lei de Arbitragem por meio de seu artigo 4º a define como sendo “a 

convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à 

arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente, a tal contrato”. 

 A leitura atenta do referido dispositivo evidencia o necessário consentimento das 

partes à arbitragem através da celebração de contrato que contenha cláusula 

compromissória ou o compromisso arbitral.21  

 A expressa manifestação de vontade das partes quanto à opção pela arbitragem, 

por intermédio da cláusula, afasta, portanto, a jurisdição estatal que será instada apenas 

em situações nas quais se impõe o poder de imperium, não característico dos árbitros, 

mas sim dos juízes togados. 

                                                                                                                                                                          
nacionalistas ou por conta de entendimento expandido (...) do conceito de ordem pública interna.” In 
CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo. Um comentário à Lei nº 9.307/96. 3ª edição revista, 
atualizada e ampliada. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
21 Art. 9º da Lei 9.307/96 estabelece “O compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes 
submetem um litigio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial” 
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 O mesmo dispositivo ainda traz, por intermédio de seus parágrafos, alguns 

requisitos de validade das cláusulas, devendo observar-se que as mesmas sejam 

estipuladas por escrito, devendo estar inserta no próprio contrato ou em apartado a 

depender do caso. 

 Quando insertas em contratos societários algumas vezes torna-se difícil a 

percepção do consentimento das partes, restando dubio se mesmo àqueles que de 

alguma maneira não expressaram sua vontade de ter eventuais questões dirimidas pela 

arbitragem, ficam vinculadas. 

 Não obstante as dificuldades decorrentes de se definir a extensão da eficácia da 

cláusula compromissória estatutária, como se verá adiante, é inarredável o 

preenchimento dos seus requisitos de validade, máxime o consentimento como 

expressão da autonomia da vontade das partes em se submeter a jurisdição arbitral. 

 

3 – Da arbitragem societária brasileira, particularmente com relação às Sociedades 

Anônimas.  

 Embora a arbitragem seja aplicada ao Direito Societário como um todo – sempre 

que estiverem em jogo questões patrimoniais disponíveis - o presente artigo tem como 

escopo apresentar algumas particularidades afeitas às Sociedades Anônimas, 

sobremaneira, pelos contornos criados pela recente modificação da Lei 6.404/76. 

 É evidente que a arbitragem societária ganhou contornos mais amplos com a 

edição de lei específica com relação a arbitragem e com a modificação introduzida pela 

Lei 10.303, que previu às sociedades a possibilidade de estabelecer a arbitragem como 

mecanismo de solução das divergências nas questões envolvendo as Sociedades 

Anônimas. 

 A dinamicidade presente nas relações comerciais, faz a arbitragem destacar-se 

dentre os mecanismos alternativos de solução de conflitos, como ferramenta apta ao 

auxílio das questões mais complexas, ganhando particular relevo, sobretudo, pelas 

características que ostenta, como a especialidade dos árbitros em matéria societária, a 
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celeridade decorrente dessa especialização22, o custo23, o sigilo e a efetividade nos 

julgamentos dessa espécie de demandas.   

 Sendo as sociedades empresárias um instrumento para o desenvolvimento da 

sociedade, visto que por seu intermédio é que também se expandem e se estruturam 

relações propícias à concretude dos negócios24, a arbitragem surge em um contexto 

onde confere-se maior estabilidade e segurança, sempre necessárias às relações 

jurídicas.25 

 Muitas são as hipóteses de questões societárias onde a arbitragem pode ser 

utilizada como mecanismo de pacificação. Dentre tantas, a anulação de deliberações 

assembleares, o efeito de múltiplas partes (como nos grupos societários) a respeito da 

composição do tribunal arbitral e, ainda, a discussão a respeito da extensão subjetiva da 

cláusula compromissória constante do estatuto social ou do contrato social, objeto de 

destaque desse artigo. 

 

3.1 - Breve evolução legislativa da Lei das S.A. 

 A atual Lei das Sociedades por Ações, foi editada na década de 70, sob uma 

concepção teórica que visivelmente privilegiava o controle majoritário porque 

                                                           
22 Ressalta-se que são inúmeras as razões que levam o instituto arbitral a ser mais célere do que o Poder 
Judiciário como um todo. Além da especialização dos árbitros nas questões em discussão, somam-se 
fatores como a inexistência de recursos; por se tratar de mecanismo menos ortodoxo, portanto, menos 
burocrático e formalista; e também por não passar pelos mesmos problemas estruturais que passa o Poder 
Judiciário quanto ao número de servidores e o inesgotável e sempre crescente número de demandas. 
23“De fato, os custos dos litígios que envolvem a empresa influenciam a otimização dos recursos e do 
retorno financeiro dos negócios empresariais, comprometendo-se não somente os resultados econômicos, 
mas também a imagem institucional da organização. Tem se verificado que o uso dos métodos 
extrajudiciais de solução de conflitos contribui para a manutenção do relacionamento comercial entre as 
partes envolvidas na lide gerando alto nível de satisfação entre os empresários e seus stakeholders, tais 
como parceiros comerciais, fornecedores e cliente.” In NEVES, Flávia Bittar. A visão empresarial da 
arbitragem: com a administração de conflitos pode melhorar os resultados econômicos e não-
econômicos do negócio?  Revista Brasileira de Arbitragem. N. 9 – Jan-Mar, 2006, p.30.  
24 “A arbitragem é, com certeza, uma tecnologia jurídica de realização, conservação e superação de 
impasses nos vínculos negociais.” In DA SILVA, Eduardo Silva. Brasil e Infraestrutura: Atualização do 
Direito da empresa e da arbitragem. Primeiras abordagens. Revista Brasileira de Arbitragem. N. 30 – 
Abr-Jun, 2011, p.24. 
25 APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. Extensão da cláusula compromissória a partes não signatárias 
no Direito Societário. Revista do Advogado, Ano XXXIII, n. 119, Abril, 2013, p. 141. 
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enxergava nesse tipo de controle, a saída para a questão da dissociação entre o controle 

e a propriedade.26 

 A lógica da regulação brasileira, constante no Direito Societário e evidenciada 

pela definição do controlador, possui três atributos: a detenção da maioria dos votos nas 

deliberações sociais, a manutenção do Poder ou a condição de acionista controlador e, 

por último, a utilização do direito para nomear os administradores sociais.27 

 No entanto, a modificação da lei das Sociedade Anônimas em 2001, alterou 

substancialmente o fluxo de informação e de poder dentro da própria companhia, 

conferindo assim, além de maior transparência, proteção aos minoritários com o 

objetivo de estimular a participação dos investidores institucionais no mercado 

acionário brasileiro,28 bem como dos investidores pessoas físicas para diversificar as 

fontes de financiamento das sociedades empresariais. 

 Passou-se no Brasil do regime do controlador único para o de controle 

partilhado, representando uma substituição de regime quase monárquico para o 

republicano, acompanhando a recente evolução do direito societário na Europa e nos 

Estados Unidos.29 

 A utilização da arbitragem nesse contexto tornou-se questão de maior relevância, 

visto que possibilita a proteção quanto aos abusos da maioria acionária e, ainda, a 

proteção aos minoritários, que conquistaram proeminente importância através dos novos 

princípios da governança corporativa.30 

 Com o fito de se demonstrar de maneira ainda mais pragmática o nível de 

importância conferida à arbitragem no âmbito societário, destaca-se que a BOVESPA 

(Bolsa de Valores de São Paulo) passou a exigí-la como mecanismo de solução de 

conflitos entre acionistas e a companhia, ou mesmo entre administradores e 

                                                           
26 CATEB, Alexandre Bueno; DE OLIVEIRA, Fabricio de Souza. Arbitragem e o Poder Judiciário como 
mecanismos de solução de litígios societários. Revista de Direito Empresarial. Ano 10, n. 3. Set-Dez, 
2013, p. 14. 
27 Idem, p.15. 
28 Idem, p. 17. 
29 WALD, Arnaldo. A arbitrabiliade dos conflitos societários: considerações preliminares (I). Revista de 
Arbitragem e Mediação. Ano 4, n. 12 – Jan-Mar, 2007, p.24 
30 Idem, p.23 
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acionistas/companhia, no caso de companhias abertas que desejassem adentrar na 

Bovespa Mais, no nível II de Governança e no Novo Mercado.31 

 

3.2 – Das Sociedades Anônimas. 

 De forma perfunctória, e, portanto, com o intento de clarificar alguns contornos 

específicos das sociedades anônimas, ressalta-se que as sociedades como um todo são 

constituídas fundamentalmente para cumprir uma determinada missão e são dotadas de 

capacidade específica para tanto. A definição da capacidade se encontra no seu objeto 

social, que pode estar expresso no estatuto ou no contrato, determinante da unidade 

orgânica oriunda da aglomeração das partes, ou da dotação dos bens com o intuito de se 

estabelecer uma vinculação jurídica duradoura.32  

 A maioria das sociedades empresárias brasileiras são constituídas na forma de 

limitadas, marcadamente formadas por pouco sócios onde o aspecto da affectio 

societatis mostra-se refletido na participação e dedicação direta dos sócios.33 

 No que concerne às sociedades anônimas, em que pesem as marcantes 

diferenças estruturais, predominantemente empresariais, com administração 

profissionalizada, são também relevantes as características comuns: “são organizações 

empresariais, o órgão soberano que determina os desígnios da sociedade é a 

assembleia ou reunião dos acionistas, seus administradores possuem atribuições e 

responsabilidades específicas, cabendo-lhe executar o objeto social e gerir a empresa 

segundo os atos constitutivos e regramentos internos”34. 

                                                           
31 TIMM, Luciano Benetti; SILVA, Rodrigo Tellecehea. O acordo de acionistas e o uso da arbitragem 
como forma de resolução de conflitos societários. Revista Brasileira de Arbitragem. N. 15, Jul-Set, 2007, 
p.35. 
32 LEÂES, Luiz Gastão Paes de Barros. Arbitrabilidade subjetiva. A competência da administração para 
a celebração de convenção arbitral. Revista de Direito Mercantil. Ano XLIII – Abr-Jun, 2004, 212-213. 
33 APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. Extensão da cláusula compromissória a partes não signatárias 
no Direito Societário. Revista do Advogado, Ano XXXIII, n. 119, Abril, 2013, p. 142 
34 Idem, p. 142. 
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 Modesto Carvalhosa35 contribui com a conceituação desse tipo societário 

bastante comum, evidenciando que é justamente pela sua conformação que são criadas 

algumas dificuldades com relação à eficácia da cláusula compromissória estatutária. 

“A sociedade anônima é um sujeito de direitos e obrigações formado pela vontade 
comum dos sócios que a constituíram mediante um contrato plurilateral, e que por 
sua natureza comporta grande movimentação no seu quadro social, apresentam-se 
algumas dificuldades, principalmente no que respeita à eficácia da cláusula 
compromissória estatutária relativamente à coletividade dos acionistas àquilo que 
pode ou não ser submetido à decisão de juízo arbitral” 

 No que diz respeito à adoção da cláusula compromissória a que se refere o § 3º 

do art. 109 da Lei 6.404/76, nas sociedades anônimas, é pacífica que ela deverá ocorrer 

através de assembleia geral com reflexo no estatuto social da companhia. “Devido a 

isto, a expressão ‘cláusula compromissória estatutária’ é adotada. Esta adoção pode 

ser deliberada pelos acionistas no ato da constituição da sociedade, em sua assembleia 

geral de constituição, ou, posteriormente, em assembleia geral extraordinária.”36 

 Tecidas essas considerações, resta analisar as cláusulas compromissórias insertas 

no estatuto social das companhias e sua extensão subjetiva com relação às variadas 

hipóteses de aderência, ressaltando para tanto, algumas das diversas teorias adotadas 

pela doutrina com o fito de se ampliar ou restringir o uso da arbitragem em matéria 

societária. 

 

4 - A extensão subjetiva da cláusula compromissória. 

 Conforme visto pela evolução legislativa societária, mais especificamente 

quanto à Lei das Sociedades Anônimas, a Lei 10.303, de 31.10.2001, trouxe importante 

modificação com impacto direto no instituto da arbitragem. Embora já fosse possível o 

uso de tal mecanismo para a solução de questões societárias, a referida alteração, sem 

dúvidas, vem sendo responsável por impulsionar e prestigiar a arbitragem como meio 

alternativo para dirimir matérias de conteúdo empresarial. 

                                                           
35 CARVALHOSA, Modesto. Cláusula Compromissória estatutária e juízo arbitral (§3º do art. 109). In 
LOBO, Jorge (Coord.) Reforma da Lei das Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p.321. 
36 YONEKURA, Sandra Yuri.  A arbitragem e a Lei das Sociedades Anônimas. Revista de Direito 
empresarial. N 2 – Jul-Dez, 2004, p. 87. 
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 A modificação se deu pelo acréscimo do parágrafo 3º ao artigo 109 da Lei 

6.404/76, estabelecendo que “o estatuto da sociedade pode estabelecer que as 

divergências entre os acionistas e a companhia, ou entre os acionistas controladores e 

os acionistas minoritários, poderão ser solucionadas mediante arbitragem, nos termos 

em que especificar.” 

 Carlos Alberto Carmona adverte que a referida alteração poderia em uma análise 

menos atenta, gerar uma dubiedade quanto à efetiva escolha do mecanismo arbitral para 

resolver certas questões. Deste modo, “a rigor, o estatuto poderá estabelecer que os 

conflitos serão solucionados pela via arbitral, de tal modo que, constando a cláusula 

compromissória do estatuto, está obrigará os acionistas, que terão descartado a via 

judicial.”37 

 Cabe ressaltar que a cláusula estatutária deve ser instituída pelo estatuto de 

maneira prévia, sem que haja necessidade de mencionar o objeto do litigio, mas apenas 

a opção pelo juízo arbitral e a explicitação quanto às partes e às relações societárias 

entre elas.38 

 Não obstante a previsão estatutária da escolha pela via arbitral para a solução de 

eventuais questões, o tema foge da simplicidade quando em discussão a amplitude dos 

efeitos da inclusão de cláusula compromissória. Surgem, assim, conforme a melhor 

doutrina, diferentes hipóteses de enquadramento vinculativo ou não dos sócios a tal 

cláusula. 

 Nesse momento, as características próprias do instituto arbitral anteriormente 

referidas, como a disponibilidade e a autonomia da vontade, voltam a ser relevantes 

para a compreensão da abrangência subjetiva da cláusula compromissória, porque 

posições doutrinárias divergem quanto às razões em vincular ou não os sócios a tais 

cláusulas. 

                                                           
37 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo. Um comentário à Lei n. 9.307/96. São Paulo: 
Editora Atlas, 2009, p.110. 
38 CARVALHOSA, Modesto. Cláusula Compromissória estatutária e juízo arbitral (§3º do art. 109). In 
LOBO, Jorge (Coord.) Reforma da Lei das Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p.326-
327. 
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4.1 – A inclusão da cláusula no momento da constituição da sociedade.  

 Antes de se adentar aos exemplos, importa consignar que a própria sociedade é a 

parte que se vincula de imediato uma vez previsto no seu estatuto tal cláusula 

compromissória.  

 A primeira hipótese onde se discute se os sócios estariam vinculados à cláusula 

diz respeito ao momento da constituição da sociedade. Esse parece ser o cenário onde 

não há aparentes divergências quanto à necessária vinculação de todos os sócios à 

arbitragem. 

 Desta forma, “se, no momento da constituição da companhia, fizeram os sócios 

consignar que as disputas entre os controladores e minoritários, ou entre os sócios e a 

companhia serão resolvidas por via arbitral, a cláusula compromissória obrigará a 

todos os signatários (sócios fundadores), sócios estes que terão manifestado declaração 

de vontade inequívoca no sentido de derrogar a competência da autoridade 

judiciária”.39 

 Portanto, no contexto de valorização do instituto arbitral, decorrente da sua 

inerente autonomia da vontade, depreende-se que quando a sociedade empresária é 

constituída já com a cláusula, logo, não vindo a ser incluída posteriormente, todos os 

sócios encontram-se vinculados à arbitragem, na medida em que a aprovam. 

 Raciocínio diverso não se aplica aos sócios que subscreveram ao estatuto 

posteriormente a instituição da sociedade, mas que tenham expressamente manifestado 

sua vontade de aderir a referida cláusula.  

 Desta forma, percebe-se que, quando expressamente manifestada a vontade de 

submeter eventuais questões disponíveis à arbitragem, o entendimento é bastante 

simples, no que diz respeito à vinculação à cláusula. As divergências surgem em maior 

número, então, quando a vontade não é expressa no sentido de escolher a arbitragem em 

detrimento da jurisdição estatal. 

                                                           
39 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo. Um comentário à Lei n. 9.307/96. São Paulo: 
Editora Atlas, 2009, p.110-111. 
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4.2 – Da extensão da cláusula àqueles que de algum modo não apresentaram de 

forma positiva a sua aceitação. 

 A questão envolvendo a extensão da cláusula compromissória àqueles que de 

alguma maneira não se manifestaram positivamente, apresenta algumas particularidades 

que levam a doutrina a discorrer sobre diferentes argumentos, ora de maneira restritiva, 

ora ampliativa. 

 Assim, com o intento metodológico de permitir uma melhor visualização dos 

diferentes posicionamentos, destacam-se as hipóteses em que o sócio quedou-se silente, 

deixou de comparecer à assembleia que incorporou a cláusula, ou manifestou-se 

contrariamente à inclusão da mesma, todos esses exemplos decorrentes de eventual 

assembleia, e, por último, a hipótese dos novos sócios, também relevante pelos 

contornos que a discussão vem apresentando. 

 

A – Regra da maioria votante em face da regra da manifestação expressa.  

 Inicialmente, percebe-se que a discussão tramita em torno de duas regras, uma 

afeita ao âmbito societário, outra à arbitragem, que, entretanto, não se comunicam. De 

um lado a regra da maioria votante, sobre a qual amplamente se organizam as 

sociedades, de outro lado, a regra fundamental da arbitragem que determina que a 

cláusula compromissória será válida somente se aceita por aqueles que a ela se 

sujeitaram.40 

 Ricardo de Carvalho Aprigliano esclarece que, a depender da convenção dos 

sócios ou mesmo de regramento legal específico, os quóruns podem ser qualificados ou 

simples, no entanto, as companhias têm no princípio majoritário o caráter determinante 

                                                           
40 YONEKURA, Sandra Yuri.  A arbitragem e a Lei das Sociedades Anônimas. Revista de Direito 
empresarial. N 2 – Jul-Dez, 2004, p. 90. 
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do seu modo de ser.41 Com a exceção de restritas hipóteses, as deliberações das 

sociedades empresárias são tomadas por maioria de votos. 

 Assim, tendo sido objeto de deliberação a inclusão da cláusula compromissória, 

a unanimidade quanto à sua aceitação não seria condição necessária para vinculação, 

bastando que fosse assim definida pela maioria absoluta42 dos sócios. 

 Ainda a favor da extensão da cláusula a todos os sócios ou acionistas, evidencia-

se a natureza uma e indivisível do contrato societário, que configura-se determinante 

para a impossibilidade de certas cláusulas serem aderidas e outras eventualmente não.43  

 Nesse sentido, a própria lei criou mecanismos protetivos àqueles insatisfeitos 

com o rumo tomado pela manifestação da vontade da maioria, como o direito de recesso 

previsto na própria lei das Sociedades Anônimas.44 

 Por outro lado, Modesto Carvalhosa adota posicionamento mais conservador 

entendendo que a cláusula compromissória não teria o condão de vincular aos sócios 

que de alguma maneira não expressamente a aderiram, visto que não se pode olvidar do 

princípio fundamental de que não é possível haver qualquer restrição ao direito de 

disponibilidade dos direitos essenciais dos sócios, qual seja, a possibilidade de optar 

pela jurisdição estatal para resolver pretensão de seu interesse.45 

 Ao contrário do argumento que alguns autores adotam a respeito da maioria 

votante como condição vinculativa da cláusula, parece haver certa confusão quanto à 

natureza da mesma. A referida maioria é responsável pela deliberação de normas 

organizativas da sociedade, no entanto, a cláusula compromissória estatutária “constitui, 

                                                           
41 APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. Extensão da cláusula compromissória a partes não signatárias 
no Direito Societário. Revista do Advogado, Ano XXXIII, n. 119, Abril, 2013, p. 147 
42 “(...) por aplicação do princípio da maioria, e de regra da LSA, a deliberação a respeito dessa matéria 
é tomada, quando se tratar de alteração do estatuto, por maioria absoluta dos votos presentes.” in 
SALLES DE TOLEDO, Paulo Fernando Campos. A arbitragem na Lei das Sociedades Anônimas, p.264. 
43 SUCCAR, Paulo Egídio Seabra. A arbitragem como meio de resolver conflitos societários. LEX 
Coletânea de legislação e jurisprudência Ano 20, n. 226, junho de 2008, p.14. 
44 A lei 6.404/76 prevê em seu artigo 137 a possibilidade dos acionistas dissidentes se retirarem da 
companhia, observando algumas normas específicas. 
45 CARVALHOSA, Modesto. Cláusula Compromissória estatutária e juízo arbitral (§3º do art. 109). In 
LOBO, Jorge (Coord.) Reforma da Lei das Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 325 
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(...), um pacto parassocial entre a sociedade e os seus fundadores e acionistas que a 

inscreveram ou que expressamente aderiram aos seus termos”46 

 Desta maneira, a unanimidade não é condição necessária para a inclusão da 

cláusula compromissória na mesma medida em que a sua obrigatoriedade tem como 

característica a possibilidade de vincular somente àqueles que fizeram a opção, de modo 

expresso, de aderi-la.47 

 Logo, os acionistas que não compareceram à assembleia, abstiveram-se de votar 

ou se manifestaram contrariamente a inclusão da cláusula arbitral, de uma maneira ou 

de outra não renunciaram de forma expressa ao direito de acesso ao Poder Judiciário, 

não se vinculando, portanto, à cláusula estatutária.  

 Ressalta-se que esse mesmo raciocínio se aplica na hipótese que contempla 

novos acionistas que adquirem ações de companhia cujo estatuto prevê a arbitragem 

como mecanismo de solução de eventuais litígios societários, visto que também não 

estariam vinculados, a menos que de alguma forma aderissem expressamente a cláusula 

arbitral.48 

 

B – Novos acionistas: os contratos de adesão.  

 Outra questão também bastante levantada quanto à extensão da cláusula arbitral 

envolve o posicionamento que enxerga correlação entre os contratos de adesão e os 

estatutos sociais das sociedades anônimas. 

                                                           
46 “Assim, a clausula compromissória prevista no §3º do art. 109 da nova lei tem a mesma natureza 
institucional dos acordos de acionistas, previstos no art. 118 da lei societária. Tanto aquela como esta 
não constituem normas estatutárias organizacionais da sociedade, mas pactos parassociais que a lei 
prevê como válidos e eficazes.” In CARVALHOSA, Modesto. Cláusula Compromissória estatutária e 
juízo arbitral (§3º do art. 109). In LOBO, Jorge (Coord.) Reforma da Lei das Sociedades Anônimas. Rio 
de Janeiro: Forense, 2002, p. 333-334. 
47 YONEKURA, Sandra Yuri.  A arbitragem e a Lei das Sociedades Anônimas. Revista de Direito 
empresarial. N 2 – Jul-Dez, 2004, p. 93 
48 TIMM, Luciano Benetti; SILVA, Rodrigo Tellecehea. O acordo de acionistas e o uso da arbitragem 
como forma de resolução de conflitos societários. Revista Brasileira de Arbitragem. N. 15, Jul-Set, 2007, 
p.38. 
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 No cenário em que se aprecia a vinculação do sócio entrante na sociedade à 

clausula compromissória já existente, ressalta-se que a mesma constitui pacto detatti, ou 

seja, formulada com conteúdo predisposto, onde fica nítida a ausência de liberdade de 

fixação do seu conteúdo conforme se deu no momento de sua aprovação.49  

 Haveria, portanto, nítida aderência à cláusula, uma vez que impraticável – ao 

menos no momento de ingresso do novo sócio – a sua modificação. Nesse sentido, 

atrair-se-ia a incidência do §2º do art. 4º da Lei de Arbitragem que assim dispõe: 

§ 2º Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o 
aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, 
com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, 
com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.  

 Partindo da premissa então, que a conexão do novo sócio à cláusula arbitral, por 

intermédio do estatuto social, configuraria uma adesão, a própria dicção do dispositivo 

legal esclarece a premente necessidade da concordância expressa seguindo os requisitos 

constates da lei. 

 Não se pode olvidar, no entanto, que parte da doutrina tem entendimento no 

sentido contrário. Para Pedro A. Batista Martins,50 estatutos sociais e contratos de 

adesão não são passiveis de confusão, visto que “É nas relações de consumo que se 

aperfeiçoam os contratos de adesão. Contratos estes que divergem conceitual e 

instrumentalmente dos contratos de sociedade.” 

 Em que pese os contratos de adesão não serem mais necessariamente afeitos 

somente as relações de consumo, tem como traço característico a bilateralidade 

representada pela existência de interesses distintos das partes contratantes, ao contrário 

do que se percebe no contrato societário que independentemente do objeto social, 

convergem para o mesmo fim.51 

                                                           
49 CARVALHOSA, Modesto. Cláusula Compromissória estatutária e juízo arbitral (§3º do art. 109). In 
LOBO, Jorge (Coord.) Reforma da Lei das Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 335 
50 MARTINS, Pedro A. Batista. A arbitragem nas sociedades de responsabilidade limitada. In 
MARTINS, Pedro A. Batista e GARCEZ, José Maria Rossani (Orgs.) Reflexões sobre Arbitragem: in 
memoriam do Desembargador Cláudio Vianna de Lima. São Paulo: LTr, 2002, p.129. 
51 FLAKS, Luís Loria. A arbitragem na reforma da Lei das S/A. Revista de Direito Mercantil industrial, 
econômico e financeiro, Ano XLII, Jul-Set, 2003, p.103 
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 Embora parte da doutrina tente descaracterizar a aceitação da cláusula arbitral 

como atinente à modalidade de adesão, parece que embora o novo sócio tenha opção de 

não comprar ações de companhias que tenham em seus estatutos a previsão arbitral, 

quando há o interesse, não resta outra saída a não ser aderir a cláusula, sem 

necessariamente refletir sua manifestação de vontade.  

             Neste cenário, em que a afiliação à uma interpretação ou outra da conexão do 

novo sócio à cláusula arbitral produz efeitos tão díspares, ganha especial relevo a 

necessidade de uma percuciente análise dos efeitos decorrentes de cada uma das 

concepções para a garantia dos direitos dos novos acionistas, de modo a se evitar efeitos 

excessivamente nefastos aos direitos constitucionais dos novos sócios, sobremaneira 

restrições ao direito de acesso ao poder judicial.  

  

5 – Considerações conclusivas. 

 Como se viu, há uma grande interrelação entre a arbitragem e algumas questões 

atinentes ao Direito Societário. A expansão e velocidade com que se amoldam as 

relações negociais societárias, cada vez mais complexas e especificas, vislumbram na 

arbitragem um mecanismo alternativo mais célere, eficiente e muitas vezes menos 

custoso de resolução de impasses. Outras características do procedimento arbitral como 

a confidencialidade e a especialidade dos árbitros apresentam-se também muito atrativas 

para a solução de conflitos societários se comparadas a jurisdição estatal. 

 Essa maior proximidade tem como responsável, dentre alguns fatores, a edição 

de lei específica com relação a arbitragem e a modificação legislativa na Lei das 

Sociedades Anônimas que fez constar de forma concreta a possibilidade de utilização da 

arbitragem para resolver questões societárias. 

 Essa maior convivência trouxe também algumas dúvidas interpretativas quanto 

ao uso do procedimento arbitral em detrimento da jurisdição estatal. Mais 

especificamente quanto à extensão subjetiva da cláusula compromissória inserta no 

estatuto de uma companhia. 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
Bernardo Guitton Brauer 

61 
 

PIDCC, Aracaju, Ano IV, Edição nº 08/2015, p.40 a 64 Fev/2015 | www.pidcc.com.br 

 Dentre todas as variadas hipóteses examinadas percebeu-se que além das 

questões a serem submetidas à análise arbitral deverem ser necessariamente 

patrimoniais e disponíveis, devem também observar o consentimento, ou seja, a 

expressa manifestação de vontade das partes que a ela se submetem. 

 Independentemente das diferentes posições doutrinárias ora evidenciando o 

aspecto majoritário das deliberações assembleares, ora enquadrando a cláusula como 

pacto parassocial, ou como contrato de adesão, resta incontroverso que em toda hipótese 

de restrição de direitos a interpretação da vontade das partes quanto à vinculação da 

arbitragem deve ser observada de forma restritiva e não ampliativa.  

 Merece, portanto, particular relevo nessas hipóteses onde se afasta a jurisdição 

estatal, a inequívoca manifestação de vontade das partes, sob o risco de se criar um 

mecanismo vinculativo autoritário. 

            Desta forma, há a necessidade de uma especial diligência quanto à delimitação 

do alcance de vinculação à cláusula compromissória, evitando-se que um meio 

alternativo de solução de controvérsias seja travestido num instrumento de imposição da 

vontade dos acionistas majoritários ou administradores da companhia em face dos 

interesses dos acionistas minoritários e demais stakeholders, o que desestimularia 

sobremaneira o recente incremento da participação de investidores pessoa física no 

mercado acionário, incremento este em grande parte decorrente de medidas como a 

criação do Novo Mercado da Bovespa, que propiciaram que inúmeras empresas 

tivessem acesso a uma fonte barata para o financiamento de sua expansão.  
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Da expectativa de direitos da Monsanto no Brasil sobre os pedidos de patentes da 
“tecnologia” Intacta RR2 PRO: Onde está de fato a Inovação? 

Monsanto's rights expectation in Brazil on patent applications "technology" Intact 
RR2 PRO: Where is indeed Innovation? 

 
 
“A fome é de origem política, e 
não da natureza”.  
Josué de Castro. 
 (primeiro presidente da FAO). 

 
 

 Charlene de Ávila1 
 

 

Resumo 

As patentes relativas à tecnologia RR1 que expiraram em 31/08/2010 ainda estão sendo 
objeto de questionamentos judiciais nos tribunais brasileiros, principalmente sobre 
pagamento indevido de royalties à Monsanto, bem como a discussão se a tecnologia 
envolvida é regulada por lei de patentes ou de cultivares. Neste ínterim a Monsanto 
apresentou novos documentos de registro de patentes para seguir cobrando royalties 
para a “nova” tecnologia conhecida comercialmente como Intacta RR2 PRO e que já se 
encontra no mercado brasileiro. A questão crucial no presente trabalho é analisar se a 
nova tecnologia RR2 da titular Monsanto pode ser equiparada a tecnologia anterior RR1 
ante a seus efeitos jurídicos, legais e socioeconômicos, bem como o alcance da proteção 
conferida pelos diversos documentos reivindicatórios de patentes perante o órgão 
administrativo - INPI.  
Palavras-chave: tecnologia, inovação, patentes, cultivares, royalties, domínio público. 

Abstract 

The RR1 technology-related patents that expired on 31/08/2010 are still being subject to 
challenges in Brazil courts, mainly on the payment of royalties to Monsanto for expired 
patent, and on the issue of whether that technology involved is regulated by patent law or 
plant variety law. Meanwhile Monsanto submitted new patent registration documents to 
follow charging royalties for the "new" technology known commercially as Intact RR2 PRO 
and is already in the Brazilian market. The crucial question in this paper is to analyze 
whether the new RR2 technology Monsanto holder may be treated as prior art RR1 before 
                                                           
1Advogada. Mestre em Direito Empresarial. Consultora Jurídica em matéria de propriedade intelectual e 
agricultura do escritório Denis Borges Barbosa – Rio de Janeiro. Contato: charlene@nnb.com.br.   
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the legal effects and the scope of protection conferred by the various patent documents 
vindicated before the administrative body - INPI. 
Keywords: technology, innovation, patents, royalties, public domain. 

Introdução 

Algumas considerações sobre as tecnologias da soja RR1 e RR2 

O setor de alimentos é o mais concentrado e cartelizado da economia 
mundial, mais até do que o petróleo. Há 10 grupos multinacionais que 
controlam 85% dos alimentos comercializados no mundo. Isso significa 
que eles têm controle do transporte, dos silos, dos depósitos. Têm também 
a definição do preço, porque dominam o mercado. Esses dez tem um 
poder sobre a Humanidade que ninguém no passado teve. Nenhum rei, 
imperador ou Papa. E escapam a todo controle social. Eles decidem a 
cada dia, com a definição de preços, “quem vai comer e viver e, quem vai 
ter fome e morrer”. Os Estados não podem fazer nada, as Nações Unidas 
e organizações interestatais são impotentes. É um problema estrutural do 
neoliberalismo. O neoliberalismo puxa a liberalização total de todos os 
circuitos de mercados, capitais, serviços, patentes, a privatização de todos 
os setores públicos, o desmantelamento do poder normativo do Estado. As 
multinacionais têm nas mãos um enorme poder político e financeiro e 
escapam a todo controle social. Do outro lado, há uma maioria que sofre 
fome, epidemias, ausência de direitos fundamentais. (...) É preciso ajudar 
massivamente a agricultura familiar, que é muito mais produtiva que a 
multinacional. Ela é mais vantajosa, porque não cria desemprego, utiliza 
conhecimentos tradicionais, há mais proteção da biodiversidade do solo 
porque utiliza menos pesticida. Todas as pesquisas, não somente no 
Brasil, apontam que a agricultura familiar é a solução para a fome2. 

Diz um estudo elaborado em 2014 pela International Service for the acquisition of 

agri-biotech applications – ISAAA3 que os cinco países em desenvolvimento líderes no 

plantio de transgênicos nos três continentes do sul são a China e a Índia na Ásia, Brasil e 

Argentina na América Latina e África do Sul no continente africano. Coletivamente, os 

países plantaram 82,7 milhões de hectares (47% do global) e juntos representam 41% da 

população global de 7 bilhões, podendo chegar a 10,1 bilhões até a virada do século em 

2100.  

Dos vinte e sete países que plantaram transgênicos em 2013, dezenove foram 

países em desenvolvimento e oito países industrializados. Cada um dos dez países 

líderes, dos quais oito foram países em desenvolvimento, semearam mais do que um 

                                                           
2ZIEGLER, Jean. Destruição em massa: geopolítica da fome. 
3CLIVE, James. Relatório executivo. Status Global das Cultivares Transgênicas Comercializadas, 2014. 
Vide: http://cib.org.br/wp-content/uploads/2015/01/ISAAA_ExecutiveSummaryBriefs49_port.pdf  

http://cib.org.br/wp-content/uploads/2015/01/ISAAA_ExecutiveSummaryBriefs49_port.pdf
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milhão de hectares. Mais da metade da população mundial, 60% ou quatro bilhões de 

pessoas, vivem nos 27 países que cultivam lavouras geneticamente modificadas4. 

Fonte: Clive, James, 2014. 

Note-se, conforme demonstra gráfico abaixo, os cinco países em desenvolvimento 

líderes no plantio de transgênicos nos três continentes do sul são a China e a Índia na 

Ásia, Brasil e Argentina na América Latina e África do Sul no continente africano5.  

 

                                                           
4CLIVE, James, op. cit., 2014. 
5 CLIVE, James, idem., 2014. 
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Fonte: CLIVE, James, 2014. 
O Brasil ocupa o segundo lugar, sendo que os Estados Unidos continua liderando 

em áreas cultivadas com transgênicos no mundo. O Brasil, com 42,2 milhões de hectares 

(acima dos 36,6 milhões registrados em 2012) está emergindo como um forte líder global 

de variedades transgênicas.  

Pelo quinto ano consecutivo, o Brasil foi o propulsor de crescimento mundialmente 

em 2013, aumentando sua área cultivada com transgênicos – um aumento recorde de 3,7 

milhões de hectares, o que corresponde ano-após-ano, um aumento de 10%. O Brasil 

plantou 23% (acima dos 21% registrados em 2012) da área cultivada mundial de 175 

milhões de hectares e tem consolidado sua posição e diminuindo a lacuna com os EUA6.  

Estados Unidos, Brasil, Argentina e Paraguai são responsáveis por mais de 80% 

das exportações mundiais de soja em grão: 

Principais países exportadores de soja 

                                                           
6 CLIVE, James. ibidem, 2014. 
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Fonte: United State Departamento of Agriculture – USDA 
 

Principais Países importadores de soja 

 
Fonte: United State Departamento of Agriculture – USDA 

 A China é o maior importador de soja e juntamente com a Europa consome cerca 

de 80% da soja que é exportada no mundo. 

No entanto, o Brasil um dos maiores produtores de insumos (algodão, madeira, 

celulose e biocombustível) é também o maior consumidor mundial de agrotóxicos. Na 

safra agrícola de 2012 foram pulverizados, nos seus 95 milhões de hectares de lavouras, 

cerca de 1,05 bilhões de litros de herbicidas, inseticidas e fungicidas, principalmente nos 

cultivos de soja, milho, cana-de-açúcar, algodão, cítricos, café e hortaliças7. 

                                                           
7 PIGNATI, W.; OLIVEIRA, N. P.; SILVA. A.C. Vigilância aos agrotóxicos: quantificação do uso e previsão de 
impactos na saúde-trabalho-ambiente para os municípios brasileiros. Ciência e saúde coletiva, Rio de 
Janeiro, v. 19, n. 12, dezembro de 2014. 
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Entre 2013/14, o Brasil plantou comercialmente a primeira soja que combina a 

resistência à lagarta Helicoverpa armigera e tolerância a herbicida em 2.2 milhões de 

hectares8, tecnologia denominada Intacta RR2 PRO. 

Desenvolvida pela multinacional Monsanto, a Intacta RR2 PRO é uma tecnologia 

produzida especialmente para o mercado brasileiro. Segundo a própria Monsanto, a 

tecnologia RR2 possui algumas vantagens em relação à tecnologia RR1, entre elas 

ressalta-se:  

►maior produtividade (devido às tecnologias avançadas no mapeamento, seleção 

e inserção de genes em regiões do DNA com potencial aumento de produtividade na 

lavoura); 

►proteção contra as principais lagartas que atacam a cultura de soja e; 

►tolerância ao glifosato proporcionado pela tecnologia RR1, já presente na soja 

transgênica de primeira geração.  

Fonte: Monsanto, 2014 
Segundo a multinacional existe um aumento da produtividade entre as duas 

gerações de soja transgênica – RR1 e RR2: 

                                                           
8 JAMES, Clive, ibidem., 2014. 
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Fonte: Monsanto, 2014 
 

Entretanto, para os agricultores, especialmente os gaúchos “é uma variedade cara 

e pouco testada para justificar tamanha euforia9”. A empresa detentora da tecnologia 

pretende cobrar um valor seis vezes maior em royalties, entre R$ 115,00 a R$ 127,00 por 

hectare ou 7,5% na moega (cláusula muito criticada, pois significa que o produtor que 

alcança melhor rendimento paga mais caro) sendo que até o presente momento o custo 

da primeira variedade de soja transgênica – RR1 é de R$ 18,00 a R$ 24,00 ou 2% (muito 

embora tecnologia em domínio público), conforme demonstra gráfico abaixo: 
 

Percentual do custo da semente no custo médio de cultivo por hectare – safra – 2013/2014 

Espécies 
principais 

Custo médio 
cultivo p/ha 

($) 

Custo médio 
semente 
p/ha ($) 

% semente 
no custo 

p/ha. 

Saca 60 Kg 
grãos ($) 

Relação: sacas 
sementes/grãos 

Soja RR1 + 
royalties 

 
R$ 1.800,00 

R$ 240,00 + 
20,00 = R$ 

260,00 

 
14% 

 
R$ 60,00 

 
4 

Soja RR2 + 
royalties 

 
R$ 1.800,00 

R$ 240,00 + 
115,00 = R$ 

355,00 

 
20% 

 
R$ 60,00 

 
6 

Fonte: Agrolink, 2014 

 
 
 
 

                                                           
9 Jornal Zero Hora de 03 de agosto de 2012. 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 

CHARLENE DE ÁVILA 

 92 

PIDCC, Aracaju, Ano IV, Edição nº 08/2015, p.85 a 134 Fev/2015 | www.pidcc.com.br 

Vantagens e desvantagens da tecnologia Intacta RR2 PRO: 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

 
Se o aumento da produtividade vir a ser comprovado, se 
espera os seguintes benefícios10: 
►Maior produtividade da cultura da soja no Brasil: nas 
últimas três décadas,a produtividade da soja veio 
crescendo, diminuindo a diferença entre os países com 
índices maiores que os brasileiros. Contudo é preciso 
continuar nessa trajetória. Com isso, tal tecnologia é uma 
aliada no aumento da produção de grãos; 
►Redução no uso de inseticidas: a resistência às 
lagartas, presente na soja Intacta, diminui o número de 
pulverizações e a quantidade de inseticidas requerida no 
processo produtivo; 
►Aumento do valor bruto da produção: o aumento de 
5,84 sacos por hectare representaria um acréscimo de R$ 
292,00 a mais por hectare; 
►Efeitos positivos sobre as condições socioeconômicas 
da população: os municípios brasileiros que produzem 
soja possuem níveis elevados de IDH, o que permite 
inferir, mesmo longe de ser conclusivo, que uma maior 
produção tende a levar a uma melhor condição de vida; 
►Incremento na balança comercial do país: o aumento no 
volume produzido no Brasil permitirá ganhos significativos 
no saldo comercial brasileiro do agronegócio. 
Isoladamente “o complexo soja” já é hoje o maior saldo 
agrícola do país; 
►Menor impacto ambiental na cultura da soja pela 
redução na utilização de defensivos: a tecnologia é eficaz 
contra as principais lagartas que atacam a cultura da soja; 
►Aumento da competitividade do produtor brasileiro de 
soja em relação aos produtores de outras regiões: o 
ataque de lagartas é muito mais severo no Brasil do que 
nos Estados Unidos. O ambiente tropical permite a 
proliferação de lagartas em níveis muito mais elevados do 
que nas regiões temperadas. Nesse contexto a tecnologia 
Intacta acaba por servir muito mais ao Brasil do que aos 
EUA; 
►Aumento na renda dos trabalhadores: a ampliação da 
produção de soja gera aumento da renda na agricultura, 
nos setores dos quais a agricultura compra insumos e no 
restante da economia por impactos induzidos por essa 
modificação na economia da soja; 
►Aumento na geração de empregos: a ampliação da 
produção gera empregos na agricultura, há elevação no 
número de trabalhadores contratados ou de serviços de 
terceiros; 
►Aumento na arrecadação de tributos federais: o 
aumento da produção de soja eleva o PIB agropecuário. 
Este por sua vez impacta positivamente sobre PIB total. 
Por consequência do aumento na expansão da economia 
do país há elevação na arrecadação de tributos federais. 

 
►O país perdeu seu momento na história quando houve 
contaminações de safras e com isso a dependência das 
sementeiras internacionais aumentou.  
►A soja Intacta não ganha em produtividade, ela apenas 
reduz as perdas quando há ataques de insetos 
controlados pelas toxinas e tornando-os consumidores de 
mais agrotóxicos, perdendo-se a condição de ditar preços 
no mercado internacional. 
►Uma das maiores críticas dos produtores rurais é que 
foram realizados testes comerciais com a nova tecnologia 
antes da aprovação do mercado chinês (a aprovação do 
mercado chinês, principal comprador da soja brasileira, 
ocorreu apenas em junho de 2013),  
► Uma vez liberado o plantio, o contato com as outras 
variedades de soja seria inevitável, visto que há utilização 
de maquinário, secagem e transporte e com isso os grãos 
seriam misturados, podendo haver a recusa e até mesmo 
a devolução do produto.  
►Empresas públicas como a CCGL Fundacep e a 
Embrapa foram criticadas, pois ao invés de oferecer 
suporte aos produtores rurais aliaram-se à multinacional, 
fazendo com que o monopólio sobre as sementes viesse 
a crescer. 

Fonte adaptada de Vargas, Gisele de Abreu11, 2013.  

                                                           
10 MENDONÇA, J. R. Impactos da adoção da tecnologia Monsanto, 2013. 
11 VARGAS, Gisele de Abreu. A economia da soja: vantagens e desvantagens da transgenia no Brasil, 
2013. 
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Assim vejamos: 

A tecnologia de segunda geração denominada comercialmente Intacta RR2 PRO 

da titular Monsanto foi desenvolvida para controlar a lagarta Helicoverpa armigera12 que 

ataca plantações de soja13, praga até então inexistente no Brasil até a safra 2013/2014: 
A indústria química, como geradora de todas estas tecnologias há 
praticamente 30 anos não lança um novo herbicida com um novo modo de 
ação. Em essência não diferem no “modo de ação” para combater a praga. 
Não há herbicidas novos “no modo de ação”. A situação hoje é pior do que 
antes da introdução da soja transgênica resistente ao glifosato, quando da 
eliminação das pragas era mais complexa14. 
 

Por vários anos a Monsanto mantém a prática comercial de cobrar royalties aos 

agricultores pelo uso de sementes resistentes ao glifosato denominada comercialmente 

de RR1 ou Round Ready de primeira geração. 

Entretanto, se encontra expirado o prazo no Brasil das 14 patentes15 relativas à 

tecnologia RR1, as quais atribuíram a Monsanto o direito de explorar de forma exclusiva e 

de cobrar royalties dos agricultores quando as utilizassem em suas lavouras. 

 Todas essas patentes, exceto aquelas que foram alvos de pedido de desistência 

pela própria Monsanto, ou arquivadas pelo órgão administrativo – INPI (Instituto Nacional 

de Propriedade Intelectual) caíram em domínio publico, inclusive a ultima patente PI 

1100008-2 (que equivale a patente americana 5,633,435) relacionada à tecnologia em 

pauta. 

O Superior Tribunal de Justiça decidiu em julgamento que a patente da RR1 

(patente PI 1100008-2) expirou em 2010. Seguindo precedente consolidado pela Segunda 

                                                           
12Segundo o MAPA a Helicoverpa armigera apresenta cinco características importantes: 
 alto grau de polifagia, atacando várias espécies de interesse econômico, mas também hospedeiros 
selvagens; alta capacidade de dispersão dos indivíduos voadores (mariposas) alto potencial biótico, ou seja, 
elevada capacidade de reprodução e sobrevivência; potencial de desenvolvimento de resistência a 
inseticidas; plasticidade ecológica, ou seja, alta capacidade de adaptação a diferentes ambientes, climas e 
sistemas de cultivo. 
13A tecnologia da Monsanto controla as quatro principais lagartas da cultura, que são pragas primárias, 
lagarta de soja, das maças, da broca e a falsa medideira. Wilyssys Wolfgang. Transgênicos. Vide: canal 
cultura.com.br, 2014.  
14AGROLINK. Cultivo da soja deixou de ser fácil, 2014. Vide: pratoslimpos.org.br  
15PI 8706530-4; PI 1100009-0; PI 9007159-0; PI1100007-4; PI 9007550-1; PI 9508620-0; PI 1100008-2; PI 
1101069-0; PI 1101070-3; PI 1101047-9; PI 1101048-7; PI 1101049-5; PI 1101045-2 E PI 1101067-3. 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 

CHARLENE DE ÁVILA 

 94 

PIDCC, Aracaju, Ano IV, Edição nº 08/2015, p.85 a 134 Fev/2015 | www.pidcc.com.br 

Seção, a turma confirmou que a patente expirou no dia 31 de agosto de 2010, ou seja, 20 

anos após a data do seu primeiro depósito no exterior. 

 Essa declaração é embasada em decisão pacificada quando do julgamento do 

Recurso Especial n° 731.101 – RJ (2005/0036985-3), reconhecendo a impossibilidade de 

extensão de prazo de vigência dessas patentes. 

Assim, a partir de 31/08/2010, data pelo qual expirou a ultima patente vigente 

dessa tecnologia no Brasil, não existe qualquer direito exclusivo que alude a tecnologia 

Roundup Ready, de forma a possibilitar a multinacional à cobrança de royalties de 

quaisquer terceiros.  

Aliás, como bem explicitado um artigo de 2009 do New York Times onde a 

Monsanto – nos Estados Unidos – “tem a clara noção de que o fim das patentes implica 

em domínio público e não pagamento de royalties por seus produtos”16:  
Enfrentando escrutínio antitruste sobre suas práticas no negócio de 
sementes biotecnológicas, a Monsanto declarou que não irá impedir que 
agricultores, passem, a seu devido tempo, a utilizar alternativas de menor 
custo para sua soja geneticamente modificada. 
Em cartas a empresas de sementes e grupos de agricultores, esta 
semana, a Monsanto disse que permitiria que os agricultores continuassem 
a plantar a soja Roundap Ready RR1, que é imensamente popular, mesmo 
após a expiração da patente em 2014. 
A carta rebateu uma impressão generalizada entre as empresas agrícolas 
de que a Monsanto pretendia forçar os agricultores e empresas de 
sementes de migrar para um produto sucessor chamado Roundap Ready 
Yield, que permanecerá sob patente e é mais caro. 
A questão tem implicações potencialmente amplas para a indústria da 
agricultura porque a soja Roundap Ready será a primeira semente 
biotecnológica a perder a proteção de patente desde a mutação de genes 
tornando-se um dos pilares da ciência agrícola na década de 1990. 
Como os agricultores e empresas de sementes não terão que pagar mais 
royalties para a Monsanto pelo gene depois de 2014, a soja Roundap 
Ready será equivalente à biotecnologia agrícola, de um medicamento 
genérico. 
 

Com a evolução da biotecnologia e melhoramento molecular assistido, aliado ao 

fato de que a maioria das patentes relacionadas à proteção da Propriedade Industrial da 

tecnologia da soja RR1 tornou-se res commnis omnium, restou a Monsanto promover o 

desenvolvimento de uma tecnologia de segunda geração de soja que fosse tolerante ao 

glifosato. Tais fatos deram origem a novos produtos, tais como a soja Roundup Ready do 
                                                           
16 BARBOSA, Denis Borges. PARECER: Caso Sindicato Rural de Passo Fundo, FETAG e outros versus 
Monsanto do Brasil Ltda., Monsanto Technology LLC em sede de embargos infringentes, 2015. 
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tipo RReady2Yield ™ ou MON 89788 denominada comercialmente no Brasil de soja 

Intacta RR2 PRO. 

 Entretanto, considerando que essa tecnologia de segunda geração esta 

reivindicada em vários documentos, até o momento em que se escreve o presente artigo 

a única patente concedida no Brasil (02/10/2012), trata-se da PI 0016460-7, mas, não 

alcança a soja INTACTA RR2 PRO, apenas o “evento” MON89788. 

Dessa premissa, a multinacional, titular da tecnologia possui a expectativa ao 

direito patentário relacionado aos outros pedidos de patentes em andamento no INPI, 

entretanto, a Monsanto já comercializa a dita tecnologia no Brasil desde 2012. 

Considerando que a “nova” tecnologia encontra-se reivindicada pela titular em 

diversos documentos de patentes a fim de abarcar processos e produtos da tecnologia 

anterior - Roundap Ready-RR1, (em domínio público) e, devido às especificidades da lei 

brasileira de propriedade intelectual no que concerne a aparente antinomia entre patentes 

e cultivares, os problemas que serão analisados no presente estudo são: 

►Qual o alcance das reivindicações dos pedidos de proteção à exclusiva 

patentária para a tecnologia Intacta RR2 PRO; 

►Quais os atores que podem ser atingidos pelo alcance da proteção de cada 

patente reivindicada e/ou concedida da tecnologia RR2 
►Quais as semelhanças entre as tecnologias Roundap Ready - RR1 de primeira 

geração e a de segunda geração – Intacta RR2 PRO; 

►Quais as especificidades das leis brasileiras de propriedade intelectual clássica e 

a sui generis que poderão impedir o deferimento do registro de patentes da tecnologia 

Intacta RR2 PRO; 

►Se deferido os pedidos de patentes para essa nova tecnologia incidiria o INPI em 

“erro administrativo” por afrontar o equilíbrio resguardado constitucionalmente para cada 

espécie de criação?  

► O depósito do pedido de patente gera o direito de exclusividade econômica da 

tecnologia em que se reivindica a proteção? 

 
I. Análises sobre a liberação comercial pela CTNbio da tecnologia RR2 - Intacta PRO 
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 Atualmente no Brasil estão autorizados pela CTNbio diversos “eventos” 

transgênicos. O termo “evento” refere-se a cada fenômeno individual de recombinação de 

DNA, que ocorre em uma célula vegetal, a qual foi então utilizada para gerar plantas 

transgênicas inteiras. Assim, cada célula que incorpora com sucesso o gene de interesse 

é um “evento” único17.  

Soja transgênica aprovada no Brasil 

 
 Fonte: MB Agro, 2013. 

  

As primeiras liberações no Brasil na seara comercial de plantas transgênicas foram 

para a soja de primeira geração RR1 e para o algodão Bollgard, resistente a insetos. 

 Ressalte-se que mesmo antes de possuir parecer técnico favorável da Comissão 

Técnica Nacional de Biossegurança - CTNbio para comercializar a soja RR1 já havia 

cultivares registradas pela Monsanto no Brasil. 

 Com relação à tecnologia Intacta RR2 PRO a sua liberação aconteceu de modo 

assincrônica entre os principais países importadores e exportadores: 

País Soja Intacta RR2 PRO 
Brasil 19/08/2010 

Canadá 21/03/2011 
Japão 07/09/2011 

                                                           
17 Os genes marcadores são usados para identificar as células transformadas, e cada planta transgênica 
resultante é o resultado de um evento. A linhagem transgênica derivada de cada evento é identificada por 
uma sigla (por exemplo, 40-3-2 e MON 89788). 
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União Europeia 28/06/2012 
Coréia 23/07/2012 

Argentina 10/08//2012 
Uruguai 19/09/2012 
Taiwan 24/09/2012 

Paraguai 11/02/2013 
China 10/06/2013 

Fonte adaptada: Coodetec, 2014. 
 

Diz trecho do parecer da CTNbio para a liberação comercial de soja resistente a 

insetos e tolerante a herbicidas – conhecida comercialmente no Brasil como Intacta RR2 

PRO:18: 

(...) A CTNbio, após apreciação do pedido de parecer para liberação 
comercial de soja resistente a insetos e tolerante a herbicida, contendo os 
eventos geneticamente modificados MON 87701 e MON 89788, concluiu 
pelo deferimento, nos termos deste parecer técnico (...) 

(...) A soja MON 87701 x MON 89788 apresenta características das sojas 
parentais, ou seja, é resistente a insetos (expressão da proteína Cry1Ac) e 
apresenta tolerância ao glifosato (expressão da proteína CP4 EPSPS). Por 
esse motivo, não se espera que a soja MON 87701 x MON 89788 
promova efeitos adversos na cadeia alimentar humana e animal após a 
sua ingestão, com base na segurança alimentar obtida das sojas parentais 
e das proteínas expressas. Estas proteínas, Cry1Ac e CP4 EPSPS, são 
produzidas em diversas culturas resistentes a insetos e/ou tolerantes ao 
glifosato que já são comercializadas há mais de 13 anos, sem qualquer 
relato de reações alérgicas ou toxidade. O organismo doador do gene 
cry1Ac, Bacillus thuringiensis, tem sido empregado comercialmente há 
muitos anos em formulações derivadas de bactérias devido a atividade 
inseticida. A segurança de proteínas derivadas de Bt está testada por 
décadas de experimentos onde estas proteínas demonstram a ausência de 
toxidez ao homem e aos animais vertebrados e a ausência de efeitos 
adversos a organismos não alvos e ao ambiente. Além disso, 
formulações comerciais de B. Thuringiensis contendo essas 
proteínas tem sido utilizada no Brasil e em outros países para 
controle de algumas pragas agrícolas há mais de 40 anos. As 
proteínas Cry também possuem ação bastante específica e atuam por 
ingestão em algumas espécies de ordem lepidóptera. (...) O organismo 
doador do gene cp4 epsps, Agrobacterium SP., cepa CP4, é uma 
bactéria comum de solo e que teve este gene mutado naturalmente. 

                                                           
18 Parecer técnico n. 2542/2010. Processo n. 01200.001864/2009-00. Requerente: Monsanto do Brasil Ltda. 
Liberação comercial de OGM – Deferido. 
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Essa mutação fez com que este gene codificasse para a produção da 
enzima CP4 EPSPS tolerante ao glifosato. Esta enzima é estrutural e 
funcionalmente semelhante às enzimas EPSPS endógenas de plantas e 
microrganismos. As EPSPS são ubíquas na natureza, não possuem 
toxidade conhecida e não conferem vantagem seletiva aos organismos que 
as produzem. (...). 

Pois bem: 

A Lei 11.105, que dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança, criou a 

Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), o Conselho Nacional de 

Biossegurança (CNBS), presidido pela Casa Civil da Presidência da República, retirando 

definitivamente o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), pelo Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) do processo de análise de liberação dos transgênicos.  

É importante ressaltar que o Conselho Nacional de Biossegurança tem por principal 

função, ratificar as decisões da CTNBio e avaliar os impactos socioeconômicos das 

liberações comerciais transgênicas. 

 Entretanto, este Conselho reuniu-se somente uma vez nesses 11 anos de 

transgênicos no Brasil, deixando a responsabilidade da liberação comercial para a 

CTNBio, que sempre aprovou os estudos encaminhados e nunca indeferiu qualquer 

pedido das empresas para a liberação comercial dos transgênicos19. 

Essa declaração significa que em muitos pareceres técnicos exarados pelo órgão 

administrativo encontra-se sempre a afirmação de que a atividade que envolve OGM “não 

é potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente ou de agravos 

à saúde humana e animal”, como “um copia e cola”. 

Apesar de o Brasil cultivar mais de 20 milhões de hectares de 
transgênicos, entre soja, milho e algodão, o fato é que não existem 
até o momento informações conclusivas sobre a segurança dos 
mesmos. A literatura não relata evidências nem estudos conclusivos sobre 
os efeitos potenciais adversos, das novas proteínas e toxinas resultantes 
da modificação genética e suas expressões, sobre a saúde humana, 

                                                           
19MENDES RAMOS, Paulo César. 10 anos de transgênicos no Brasil. Vide: 
http://www.asibamanacional.org.br/wp-content/uploads/2013/09/10-anos-de-transg%C3%AAnicos-no-
Brasil.pdf, 2013. 

http://www.asibamanacional.org.br/wp-content/uploads/2013/09/10-anos-de-transg%C3%AAnicos-no-Brasil.pdf
http://www.asibamanacional.org.br/wp-content/uploads/2013/09/10-anos-de-transg%C3%AAnicos-no-Brasil.pdf


ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 

DA EXPECTATIVA DE DIREITOS DA MONSANTO NO BRASIL SOBRE OS PEDIDOS DE PATENTES DA “TECNOLOGIA” 
INTACTA RR2 PRO: ONDE ESTÁ DE FATO A INOVAÇÃO? 

99 

PIDCC, Aracaju, Ano IV, Edição nº 08/2015, p.85 a 134 Fev/2015 | www.pidcc.com.br 

animal e ambiental. As preocupações se justificam, especialmente, pela 
ausência de estudos de longo prazo20. 

Note-se que os estudos até o presente momento são insuficientes e muitas vezes 

não se sustentam sequer nos próprios dados, é o que afirma alguns estudiosos21. 

A maior parte dos documentos que são apresentados para a CTNbio são 

elaborados pelas empresas através de relatórios técnicos internos e não divulgados ao 

público, fato gerador de dúvidas quanto aos resultados satisfatórios dos OGM’s no que 

concernem à segurança alimentar, nutricional, humana, animal e ao meio ambiente22. 

Praticamente inexistem estudos de longo prazo e, mais grave ainda, os 
estudos de toxicologia e de nutrição animal são realizados com base em 
grãos sobre os quais não foram aplicados os agrotóxicos que deram razão 
de existir àquelas sementes transgênicas. Em outras palavras, os testes 
nutricionais realizados com a soja RR, com a soja RR2 e com todos 
os demais organismos geneticamente modificados, criados para 
sobreviver a banhos de glifosato, foram realizados na ausência do 
glifosato. Isso, que jamais ocorre em lavouras e que, portanto, não 
acontece com grãos destinados ao consumo, é a regra nos laboratórios 
que realizam os testes de segurança alimentar e nutricional. Além disso, 
tais testes são de curto prazo, realizando apenas avaliações de intoxicação 
aguda23. 

Apenas a título de informações, o meio ambiente é amplamente afetado pelo uso 

de agrotóxico. As terras carregadas pela água das chuvas levam para os rios, lagoas e 

barragens, os resíduos de agrotóxicos, comprometendo a fauna e a flora aquática, além 

de prejudicar as águas com a finalidade de abastecimento24.  

Quando utilizados inadequadamente, em excesso ou próximos da época de 

colheita, os agrotóxicos podem acarretar, ainda, riscos à saúde dos aplicadores e dos 

consumidores, causando intoxicações, mutações genéticas, câncer e morte25. 

                                                           
20MENDES RAMOS, Paulo César, op. cit., 2013. 
21MENDES RAMOS, Paulo César, idem., 2013. 
22MENDES RAMOS, Paulo César, ibidem, 2013. 
23MELGAREJO, Leonardo. Soja transgênica Intacta RR2 PRO. A ampliação dos transgênicos no Brasil. 
Instituto Humanitas Unisinos, 2012. 
24CHAGAS, I. D. Os impactos dos agroquímicos sobre o meio ambiente, (s.d.). Vide: 
http://meuartigo.brasilescola.com/biologia/os-impactos-agroquimicos-sobre-meio-ambiente.htm.  
25 BOHNER, T. O. L.; ARAÚJO, L. E. B.; NISHIJIMA, T. O impacto ambiental do uso de agrotóxicos no meio 
ambiente e na saúde dos trabalhadores rurais. (s.d). Vide: http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-
2.2.2/index.php/revistadireito/article/viewfile/8280/4993.  

http://meuartigo.brasilescola.com/biologia/os-impactos-agroquimicos-sobre-meio-ambiente.htm
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/revistadireito/article/viewfile/8280/4993
http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/revistadireito/article/viewfile/8280/4993
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A FAO – Biotechnology and food safety ao traçar as preocupações com a 

biossegurança alimentar considera algumas consequências diretas e indiretas produzidas 

pelos organismos geneticamente modificados - OGMs: 
As consequências diretas de alteração nos níveis de expressão de genes 
existentes pela introdução do novo gene ou modificações genéticas 
causadas por ele; 
As consequências diretas (por exemplo, efeitos nutricionais, tóxicos ou 
alergênicos) da presença nos alimentos, da proteína codificada pelo gene 
introduzido; 
As consequências indiretas dos efeitos de qualquer (quaisquer) novo(s) 
produto(s) ou níveis alterados de produto(s) já existente(s) no metabolismo 
do organismo levando à presença de novos compostos ou níveis alterados 
de compostos já existentes; 
As consequências das mutações causadas no processo de introdução 
genética no organismo, tais como a interrupção de sequencias codantes 
ou controle ou ativação de genes latentes, levando à presença de novos 
componentes ou níveis alterados de componentes existentes; 
As consequências da transferência do gene para a flora gastrointestinal 
pela ingestão do alimento geneticamente modificado e/ou alimentos 
derivados deles; 
Potencial efeito adverso na saúde associado ao microrganismo 
geneticamente modificado pelo alimento26. 
 

No “Forum on Agriculture and Climate Change” realizado em 20 de fevereiro do 

corrente ano de 2015 – Paris, a “Food and Agriculture Organization on the United Nations” 

– FAO, declarou que o modo predominantemente de produção na agricultura não é 

considerado sustentável:  
What we are still mostly seeing is a modelo f production that cannot prevent 
the degradation of soils and the loss of biodiversity – both of which are 
essential goods, especially for future generations. This model must be 
reviewed. We need a paradigm shift. Food systems need to be more 
sustainable, inclusive and resilient. 
 

Na maioria das vezes, as tecnologias geneticamente modificadas para insumos 

agrícolas (milho, soja, canola, entre outros) não beneficiam os pequenos agricultores, ao 

contrário, barram seus direitos, ainda que normatizados em lei, concentram o poder 

corporativo, elevam os custos dos produtos resguardados pela proteção patentária e 

inibem a investigação e pesquisa do setor público.  

                                                           
26FAO. Food and nutrition Paper, 61, p. 27, Rome, 1996. Vide: 
ftp://ftp.fao.org/es/esn/food/biotechnology.pdf.  

ftp://ftp.fao.org/es/esn/food/biotechnology.pdf
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A questão não é simplesmente interpretar e aplicar à norma que singulariza cada 

modelo de proteção a propriedade intelectual com intuito de assegurar o equilíbrio 

constitucional.  

O fato é que essas questões são indubitavelmente de natureza social, de caráter e 

de segurança alimentar, haja vista casos que permeiam nossos tribunais, como por 

exemplo, a ação coletiva entre sojicultores do Rio Grande do Sul e a Monsanto do 

Brasil/Monsanto Technology LLC. 

Há mais de dez anos, os agricultores brasileiros estão impedidos de reservar, doar 

e trocar em programas oficiais, e comercializar como alimento ou matéria-prima as 

sementes transgênicas, resultantes da safra anterior, bem como a eles são cobrados 

royalties, caso uma dessas práticas seja realizada, (o que caracteriza uma conduta 

antiética, antijurídica e ilícita da titular da tecnologia RR1).  

E diga-se: tecnologia extinta no Brasil desde 31/08/2010 além de estar exaurida a 

pretensão da multinacional a partir da primeira comercialização da tecnologia pertinente 

no País. 

Não existe direito de propriedade absoluta e nada que o justifique para prevalecer 

em face do principio constitucional da função social que preserva e resguarda o pequeno 

agricultor, a agricultura familiar e a segurança alimentar. 

Desse modo, creio que as celeumas existentes em nossos tribunais com relação à 

soja RR1 poderá se repetir com a soja Intacta RR2 PRO em um eterno “déjà vu27”.  

 

II. O que é e como foram desenvolvidas as tecnologias Roundap Ready - RR1 e 
Intacta RR2 PRO 

 Espécie: Glycine Max (L.) Merr28. 

 Designação: Intacta RR2 PRO 

 Detentora da tecnologia: Monsanto do Brasil Ltda 

 Característica inserida: Tolerância ao herbicida glifosato e resistência a insetos 

da ordem lepidóptera. 

                                                           
27 Segundo a Wikipédia o termo é um galicismo que significa, literalmente, “já visto”. 
28 Existem 653 registros de cultivares de soja Glycine Max L. Merr, segundo buscas na cultivarweb 
(gerenciamento de informações) do Serviço Nacional de Proteção de Cultivares - no site do MAPA, 2015. 
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A Monsanto, desde o período entre 2006 – 2009 busca obter a proteção pela 

exclusiva patentearia da tecnologia INTACTA RR2 PRO no Brasil. Entretanto, tal direito 

ainda não está consubstanciado em um privilégio concedido, isto é, ainda não foi 

outorgada pelo INPI a exclusiva para a tecnologia diretamente envolvida na produção da 

soja MON89788 – INTACTA (ou RR2) no país 29. 

A presente invenção proporciona um evento de soja transgênica designada 

MON89788 (também referida como MON19788) e sua progênie tendo a semente sido 

depositada na American Type Culture Collection (ATCC), com o n°. de acesso PTA-6708. 

A invenção inclui plantas e partes da planta de soja, mas não estão limitados a uma 

célula, pólen, óvulos, flores, rebentos, raízes, folhas e produtos derivados da soja 

MON89788, como por exemplo, farinha de soja, farinha e óleo, (commodities).  

A tecnologia de propriedade da multinacional Monsanto do Brasil deve-se seu 

desenvolvimento ao cruzamento da soja MON 87701 X MON 89788. 

 A soja MON 87701 é uma tecnologia geneticamente modificada com o objetivo de 

ser resistente a insetos. Este parental produz uma proteína inseticida CryAC, derivada da 

bactéria Bacillus Thuringiensis30, (mais conhecida como tecnologia Bt), utilizando-se 

técnica de transformação imediata por Agrobacterium tumefaciens. A aposta da 

multinacional é que esta tecnologia confere a soja uma resistência aos ataques de 

lepidópteros (ordem das borboletas e mariposas), como a largada da soja, da maça, da 

falsa medideira e da broca das axilas. 

 A MON 87701 é a mesma já conhecida em todo mundo porque se trata de uma 

tecnologia presente na soja Roundap Ready – RR1, que produz a proteína CP4 EPSPS a 

partir do gene cp4 EPSPS, derivado de Agrobacterium SP. Também fora mediado por 

Agrobacterium tumenfaciens, conferindo-lhe resistência aos herbicidas inibidores de 

EPSPS – Glyphosate. 

                                                           
29 O conteúdo dessa tecnologia não se encontra reivindicada em apenas um documento de patente, mas em uma 
diversidade de documentos, reivindicando diversas partes envolvidas na tecnologia Roundup Ready (RR). 
30 A tecnologia Bt tem como vantagens a parada alimentar rápida dos insetos infectados, acarretando dessa 
maneira menor desfolha em nível de dano econômico a cultura de soja, além da possibilidade de uso em 
elevadas populações de lagartas. As desvantagens são os custos elevados de controle em relação ao 
Baculovírus e a impossibilidade de uso quando estiverem presentes outros insetos que são suscetíveis ao 
BT, precisando assim de outros controles. FISCHER, Decker Tauã. Avaliação do inseticida biológico 
(Bacillus Thuringiensis) no manejo de pragas em cultivares de sojas modificadas geneticamente. 
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Curso de Agronomia, 2014. 
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 Já a soja Roundap Ready comumente chamada de RR1 foi à primeira soja 

geneticamente modificada autorizada para importação e utilização no Brasil e em diversos 

países (União Europeia, Estados Unidos).  

Essa tecnologia em domínio público incorporava a sequencia codificante cp4 

EPSPS derivada de uma bactéria comum do solo Agrobacterium SP. Estirpe CP4, no 

interior do genoma da soja através do método partícula de aceleração. A proteína CP4 

EPSPS é responsável por tornar a soja RR1 40-3-2 tolerante ao glifosato que é o 

ingrediente ativo do herbicida Roudap ready. 

 Tais processos de transgenia podem ser realizados através de melhoramento 

genético por meio de métodos tradicionais e métodos de transgenia. 

  

 No melhoramento tradicional cruzam-se as espécies sexualmente compatíveis e 

ocorre a combinação simultânea de vários genes de interesse ou não.  

Já o método de transgenia é uma evolução do processo de melhoramento 

tradicional, com o objetivo de acelerá-lo e de ampliar a variedade de genes que podem 

ser introduzidos nas plantas permitindo um melhoramento “pontual” por meio da inserção 

de um ou poucos genes e da consequente expressão de uma ou poucas características 

desejáveis. 
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 A tecnologia RR1 foi desenvolvida inicialmente a partir do processo biotecnológico 

de transferência de DNA, recorrendo à bactéria Agrobacterium tumefaciens existente no 

solo e que é capaz de inserir parte de seu material genético em células vegetais, por meio 

da transferência de uma molécula circular de DNA – o plasmídeo. 

 O objetivo foi obter plantas resistentes à ação do herbicida glifosato utilizando o 

polipeptídio EPSP. Enzimas desse EPSP são denominadas de classe II EPESP e os 

genes codificados com tais enzimas de classe II EPESP foram descritos e reivindicados 

na patente PI 1100008-2: (Patente em domínio público – 31/08/2010). 

Patentes da tecnologia RR1 – em domínio público31: 
 

Group Subject matters 
covered by the claims 

Pipeline patent Expiration dates 

 

 

II 

 

Recombinant expression 
cassette with a specified 
mutaded EPSPS34 
enzyme sequence or 
GOX35 enzyme 
sequence; -vector that 
contains this 
recombinant expression 
cassette;-transgenic 
microorganism that has 
this vector; and  process 

 
 
 

PI 1100007-7 
 

PI 1100008-2 
 
 

PI 1100006-6 

 
 
 

August, 7, 2005 
 

August, 31, 2010 
 

August, 25, 2010 

                                                           
31 Deixar a sua invenção aberta ao uso público, de forma que todos dela possam usar, é sempre uma opção 
do inventor, foi o que fizeram Benjamin Franklin E Alexander Fleming, o inventor da penicilina em 1928. 
Mas, o domínio público é também uma consequência involuntária da extinção, por qualquer motivo, de um 
direito de exclusiva. Extinta a patente, certificado, modelo ou desenho, por caducidade, expiração do seu 
prazo, ou nulidade, o seu respectivo objeto cai em domínio público (art. 78, parágrafo único). Vale dizer, 
deixam de ser subsistentes os poderes erga omnes previstos na lei como privativos do titular. Assim, a 
solução técnica cujo conhecimento já era disponível a todos desde – pelo menos – a publicação, passa a 
ser também industrialmente acessível a todos. Realiza-se no patrimônio de todos os interessados o direito 
antes adquirido ao momento da concessão da patente, o de passar a explorar o objeto da patente sem 
oposição do titular. Ressalvam-se os demais direitos ainda em vigor – como as patentes sobre 
aperfeiçoamento, modelos de utilidade, desenhos industriais ou marcas subsistentes, que podem impedir a 
plena exploração econômica do produto ou do serviço da mesma maneira que o titular anterior o fazia. A 
queda em domínio público retira todos os interessados da esfera de controle do titular da patente extinta, 
mas não os faculta por si só a iniciar a exploração imediatamente. No caso de produtos sob-restrições e 
controles públicos – como remédios, alimentos, defensivos agrícolas, produtos de telecomunicação, etc. – é 
necessário que se obtenham (ou já que se tenham obtido) os registros e certificações próprias. O exemplo 
mais veemente do efeito da queda em domínio público da patente é o chamado “genérico”, medicamento 
sem a marca do titular da patente expirada, fabricado a partir do momento em que já não mais vige a 
patente, seguindo parâmetros farmacêuticos que – sob as normas sanitárias pertinentes – assegurem 
equivalência funcional com o produto anteriormente patenteado, BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução 
à propriedade intelectual, Lumen Juris, 2003. 
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 to obtain a transgenic 
plant plant cell. 

Tabela adaptada de Rodrigues et alli apud Barbosa, Denis Borges, 2013. 

 

Note-se pelo gráfico acima que a patente de processo PI 1100008-2 se refere a um 

método de inserção de um gene específico de DNA na semente de soja, cuja finalidade é 

torná-la resistente ao glifosato. Significa que a patente recai sobre o invento de aparelho 

(elemento genético) encontrado na semente (veículo) ou em varias sementes e, não na 

semente em si, mesmo se transgênicas. 

 

Pedido de patentes e patentes concedidas da tecnologia Intacta RR2-PRO 

Patente - documento Objeto da Reivindicação Validade 

 

PI 0016460-7 

Sequencia de DNA de promotor 
quimérico, constructos de DNA, 
método de expressar uma 
sequencia de DNA estrutural em 
uma planta e método de controlar 
ervas daninhas.  

 

02/10/2022 

 

PI0610088-2 

Método para controlar doenças 
da soja MON 89788 pelo 
tratamento com formulações e 
misturas contendo glifosato.  

 

Aguardando exame técnico 

 

PI0610654-4 

Ocorrência de soja MON 8978 e 
métodos para detecção da 
mesma. Produtos primários da 
soja e método para controlar 
ervas daninhas 

Aguardando cumprimento do 
artigo 34 da LPI 

Fonte adaptada: INPI, 2015. 

Senão vejamos: 

 

Patente de processo e de produto: 
PI 0016460-7 – Patente concedida em 02/10/2012. Trata-se a presente invenção 

de uma construção de expressão de planta nova. Mais especificamente a presente 
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fornece construções de DNA compreendido sequencias reguladores 5 para modular a 

expressão de genes operacionalmente ligados a plantas. 

O processo reivindicado foi um método de controle de erva daninha pela aplicação 

de glifosato em uma planta contendo o promotor FMV-EF1 e um método de expressar 

uma proteína em uma planta geneticamente transformada. 

O produto reivindicado trata-se do promotor FMV-EF1, plasmídeo contendo o 

promotor FMV-EF1. 

Método de produzir produto primário da soja, etapas de cultivo da planta de soja e 

produção do produto primário, (tal como alimento, farinha, flocos e óleo). 

 

Patente de processo: (não há reivindicação de produto) 
PI 0610088-2: Pedido aguardando exame técnico. A presente invenção refere-se a 

um método para controlar doenças da soja MON 89788 pelo tratamento com formulações 

e misturas contendo glifosato. Particularmente, as formulações e misturas são eficazes no 

controle de doenças fúngicas da MON 89788. Mais especificamente a invenção se refere 

a um método para controlar a severidade da doença da ferrrugem de folha na MON 

89788. 

Reivindica-se um método para controlar doença de soja contendo o evento MON 

89788; método para identificar a doença em planta de soja contendo o evento MON 

89788; método para tratar planta de soja (semente, folhas, etc.) contendo o evento 89788, 

identificada como estando infectada com diversas doenças; método para tratar plantas de 

soja contendo o evento MON 89788, com um fungicida e/ou glifosato. 

 

Patente de produto: (não há reivindicação de processo) 
PI0610654-4: Pedido aguardando o cumprimento do artigo 34 da LPI, em 5/8/2014. 

A presente invenção refere-se à planta e sementes de soja que compreendem o evento 

de transformação MON 89788 e moléculas de DNA únicas para esse evento. 

Esse pedido de patente reivindica apenas o produto, desde as partes das plantas, 

a planta integral, até o produto derivado como óleo, farinha e farelo: 

Sequencia iniciadora; semente de planta contendo o evento MON 89788 que 

contém o gene de resistência ao glifosato; planta de soja contendo o evento MON 89788 
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que contém o gene de resistência ao glifosato, produto primário derivado da planta 

contendo o evento MON 89788; alimento obtido de uma planta OGM contendo o evento 

MON 89788. 

 

III. Breves considerações sobre Patente de produto e de processo 
Uma patente pode proteger um processo ou um produto, conforme seja um desses 

objetos a tecnologia nova. No caso de patentes relativas à biotecnologia, ainda se notam 

patentes de métodos de utilização32. 

 A distinção entre patentes de produto e de processo é muito importante na medida 

em que o efeito da proteção conferida pela exclusiva difere em função da categoria a que 

pertence à reivindicação.  

As reivindicações para patentes de produto incluem as referências técnicas, que 

são parâmetros físicos, do produto objeto da patente. 

 Assim, as patentes de produto incidem sobre uma realidade física, uma coisa 

corpórea, um produto que será inserido no mercado podendo, por exemplo, ser um 

dispositivo, uma composição, uma substancia, uma máquina. 

 As patentes de processo incidem sobre uma atividade desenvolvida em várias 

etapas ou sobre métodos ou procedimentos de utilização estando relacionada aquela 

determinada atividade inventiva, podendo ser objeto de patente os processos novos para 

obtenção de produtos, substância ou composições, entre outros. 

 Barbosa33 ao se referir as patentes de produto e processo nos diz que: 
Quando a tecnologia consiste na utilização de certos meios para alcançar 
um resultado técnico através da ação sobre a natureza, tem-se no caso 
uma patente de processo34. Assim, o conjunto de ações humanas ou 
procedimentos mecânicos ou químicos necessários para se obter um 
resultado (...) serão objeto desse tipo de patente.  
A tecnologia pode ser, por outro lado, relativa a um objeto físico 
determinado: uma máquina, um microrganismo, um elemento de um 

                                                           
32 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Patentes. Tomo II. Lúmen Júris, 2010, p. 
1.270-71. 
33 BARBOSA, op. cit. p. 1271-72. 
34 Não existe até agora nas leis de patentes brasileiras a proteção aos “processos mentais” como as 
equações, as técnicas de venda, etc. Segundo a doutrina clássica é necessária à ação sobre a natureza – 
fisicamente – para se ter um objeto patenteável. (...) A noção de “processo” pode ser mais bem expressa 
pelo termo “meio”: são os agentes, órgãos e procedimentos que levam à obtenção seja de um produto, seja 
de um resultado. Vide: Burst e Chavanne. Droit de la propriété Industrielle. Dalloz, p. 47. 
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equipamento, etc. A patente que protege tal tipo de tecnologia é chamada 
de “patente de produto”.  
 

A proteção como patente de produto para organismos transgênicos assume 

distintas facetas nas legislações de propriedade intelectual. 

 Diferentemente do Brasil, os EUA e a União Europeia, Austrália, Japão abarcam a 

proteção a genes e suas sequencias com a condicionante de atenderem o requisito de 

utilidade industrial35. Isto significa que, somente serão patenteadas as criações enquanto 

consideradas invenções aptas a resolver um problema técnico em um contexto industrial.  

Nos termos da legislação europeia, os materiais encontrados na natureza, incluindo 

genes (DNA) podem ser considerados patenteáveis – “o material biológico que é isolado a 

partir de seu ambiente natural ou produzido por meio de um processo técnico pode ser 

objeto de uma invenção, mesmo que anteriormente tenha ocorrido na natureza”. 

O Brasil, ao adotar as flexibilidades do artigo 27 de Trips, protege por patentes de 

processo apenas os microrganismos transgênicos que contiverem os requisitos de 

patenteabilidade do artigo 8° da lei 9.279/96 – novidade, atividade inventiva e 

aplicabilidade industrial.  

 

Objetos não patenteáveis Objetos patenteáveis 

Sequencias de nucleotídeos e peptídeos isolados 
de organismos vivos naturais per si; os extratos e 
todas as moléculas; substancias e misturas per si 
obtidas de ou produzidas a partir de vegetais, 
animais ou microrganismos encontrados na 
natureza: os animais e suas partes, mesmo quando 
isolados da natureza ou quando resultantes de 
manipulação por parte do ser humano; as plantas e 
suas partes, mesmo quando isoladas da natureza 
ou quando resultantes de manipulação por parte do 
ser humano; métodos terapêuticos; métodos 
terapêuticos biotecnológicos incluem, por exemplo, 

Vetores devidamente descritos quanto às 
sequencias nucleotídicas naturais compreendidas 
nos mesmos (não são considerados produtos 
biológicos naturais); as composições que 
contenham material genético ou sequencias de 
aminoácidos ou vírus, desde que devidamente 
caracterizadas como composições, as composições 
contendo extratos, moléculas, substancias ou 
misturas obtidas de ou produzidas a partir de 
vegetais, animais ou microrganismos encontrados 
na natureza, desde que devidamente caracterizadas 
como composições, não são consideradas como 

                                                           
35 Muito embora a lei de patentes procure distinguir entre o que seja “descobertas” e “invenções” esta 
distinção tornou-se diluída. Por exemplo, muitas leis (Austrália, CE, Japão e os Estados Unidos) protegem 
por patentes materiais biológicos isolados a partir de seu ambiente natural e, portanto, considerados 
invenções, mesmo que anteriormente tenha ocorrido na natureza. Note-se que ao resolver um problema 
técnico através de uma solução técnica, invento será. Assim quando seleciona um material da natureza e 
essa seleção apresenta propriedades específicas e distinguíveis, e importa numa solução técnica para um 
problema técnico, existe uma invenção potencialmente patenteável. 
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terapias gênicas (também neste caso, aplica-se o 
artigo 6° da Lei 11.105/2005)36. 

produtos biológicos naturais, processos de 
extração/isolamento; processos de produção de 
plantas geneticamente modificadas são 
considerados patenteáveis, uma vez que não há 
restrição na LPI. Porém, a lei de biossegurança 
11.105/2005, em seu artigo 6° e incisos II, IV e VII, 
estabelece a proibição da engenharia genética em 
células germinais humana, zigoto humano e 
embrião humano, da clonagem humana e da 
utilização, a comercialização, o registro, o 
patenteamento e o licenciamento de tecnologias 
genéticas de restrição do uso; processos de 
produção de animais geneticamente modificados ou 
de obtenção de um produto em que uma das etapas 
envolve a obtenção de um animal, desde que tais 
processos não tragam sofrimento ao animal e caso 
o façam, que produzam algum benefício médico 
substancial ao ser humano ou animal. Também 
nesse caso, deve considerar o artigo 6° da lei 
11.105/2005; microrganismos mutantes são 
patenteáveis desde que sejam estáveis e 
reproduzíveis, de acordo com o item 2.13.6 das 
referidas Diretrizes; hibridomas e anticorpos 
monoclonais; e os processos para obtenção de 
hibridomas e de anticorpos monoclonais. 

Fonte: INPI, 2007. 
 

 
IV. Apontamentos sobre a tecnologia RR1: (tudo que já foi dito a respeito da RR1 
cabe perfeitamente para a tecnologia RR2) 
 
 Já me pronunciei por diversas oportunidades em publicações37 para revistas 

especializadas em propriedade intelectual e em parecer38 sobre as celeumas que 

envolvem a tecnologia da titular Monsanto, já em domínio público – RR1, principalmente 

no que concerne ao pagamento de royalties; a abrangência da proteção por patentes para 

                                                           
36 Artigo 6°. Fica proibido: VII- a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento 
de tecnologias genéticas de restrição do uso. Parágrafo único: Para efeitos desta Lei, entende-se por 
tecnologias genéticas de restrição do uso qualquer processo de intervenção humana para geração ou 
multiplicação de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem 
como qualquer forma de manipulação genética que vise à ativação ou desativação de genes relacionados à 
fertilidade das plantas por indutores químicos externos. 
37 ÁVILA, Charlene de. 0 caso da soja transgênica da Monsanto. Revista de propriedade intelectual e 
Constituição – PIDCC, 2013; Notas sobre patentes e certificados de cultivares: conflitos ou complementos de 
proteção. Revista da ABPI; Apontamentos sobre a cobrança de royalties da soja RR1 e outras questões 
emblemáticas em propriedade intelectual. Revista da ABPI, 2015. 
38 ÁVILA, Charlene de. PARECER: caso Sindicato Rural de Passo Fundo, FETAG e outros versus 
Monsanto do Brasil Ltda., Monsanto Technology LLC em sede de embargos infringentes, 2015. 
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essa espécie de criação e a aparente antinomia existente entre as leis de patentes e a lei 

de proteção de cultivares. 

 Antes de analisar as questões cruciais no presente trabalho faço um breve relato 

das principais questões sobre a tecnologia anterior a RR2 com a finalidade de demonstrar 

que tudo que já foi dito e escrito a respeito da tecnologia RR1 cabe analogicamente à 

tecnologia RR2:  

Assim pontuo o que já escrevi: 

►Nenhuma patente da Monsanto relativa à tecnologia RR1 existe no Brasil depois 

de seu prazo expirado em 31/08/2010. Cobrar royalties por uma tecnologia de res 

communis omnium é trazer a tona questões de enriquecimento sem causa, apropriação 

indébita e estelionato por utilizar tecnologia não mais exclusiva da titular no intuito de 

controlar sua pretensão econômica, em detrimento das bases constitucional referentes à 

propriedade intelectual39. 

►A proteção conferida aos produtos fabricados com processos patenteados de 

acordo com o artigo 42, I e II; a estes, se dará a tutela equivalente ao dos produtos 

patenteados somente enquanto provenham efetivamente do processo reivindicado, 

atentando que, se exige: “produto obtido diretamente por processo patenteado”.   

A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das 

reivindicações interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos. Note-se que 

a exclusividade de uso é da tecnologia circunscrita, e nenhuma outra. 

► O artigo 18 da lei 9.279/96 por questões de interesse público, não permite o 

patenteamento de plantas animais, o todo ou parte dos seres vivos; exceto organismos 

transgênicos40;  

►Há a exclusão incondicional de proteção patentária por força do artigo 10, inciso 

VIII para técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos 

ou de diagnostico, para aplicação no corpo humano ou animal e, inciso IX para os 

                                                           
39 BARBOSA, Denis Borges. Parecer: Caso Sindicato Rural de Passo Fundo, FETAG e outros versus 
Monsanto do Brasil Ltda., Monsanto Technology LLC em sede de embargos infringentes, 2015. 
40 2.13.4 Uma vez que internacionalmente o termo “microrganismo” inclui células animais e vegetais, é 
preciso atenção para que as reivindicações que se refiram genericamente a “microrganismos” não venham 
a proteger aquilo que a lei não permite segundo o artigo 18, III. Se for o caso, deve-se incluir um termo ou 
expressão limitante e ressalvas o quanto ao artigo 18, III. Diretrizes def exame brasileiras de 1994. 
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processos biológicos naturais, quando para produção de plantas e animais. Não há na lei 

brasileira patentes de plantas. 

►Existem duas noções de tecnologias de produto: a do produto final (colheita) e a 

de aparelho (elemento genético) que é utilizado em uma fase intermediária nos processos 

de fabricação do produto final.  

► A impossibilidade jurídica e legal - o que foi patenteado foi o invento de aparelho 

(elemento genético) encontrado na semente (veículo) ou em varias sementes e não ela 

em si, mesmo se transgênicas.  

►As patentes são conferidas quando satisfazem todos os requisitos do artigo 8° da 

lei 9.279/96 e quanto à natureza jurídica dos bens em que se pede a exclusiva. No caso, 

a semente, pela legislação pátria, jamais será um bem sujeito a apropriação privada.  

►Mesmo a inclusão de um microrganismo que é parte de uma planta, ou seja, de 

uma semente, o seu patenteamento será questionável.  

►A lei de cultivares em seu artigo 1041 exclui as possibilidades descritas do artigo 

42 quando o produto do plantio é comercializado como alimento ou matéria-prima. (em 

análise hermenêutica a lei especial prevalece sobre a lei geral), i.e, a proteção de 

cultivares objeto de certificado, tratando-se de alimento, se restringe à comercialização 

para fins reprodutivos, isto é, como sementes42.  

Não abrange o produto resultante, isto é, a comercialização da safra para fins de 

alimento (dos produtores, atacadistas e varejistas) ou para fins de matéria-prima (das 

indústrias), mesmo que o produto da tecnologia esteja patenteado. 

►Em se tratando de patentes biotecnológicas, há especificidades distintas 

daquelas aplicadas á matéria não biológica - o artigo 42 não se aplica “a terceiros que, no 

caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou 

comercializem um produto patenteado, que haja sido introduzido licitamente no comércio 
                                                           
41 (...) havendo disciplina diferenciada no artigo 10, II, no sentido de que não há violação ao direito de 
propriedade quando se tratar de uso ou comércio como alimento ou como matéria-prima, não se aplica o 
artigo 42 da lei geral, pelo qual o titular de patente pode impedir terceiro, sem o seu consentimento, de 
produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos. E não se aplica – observe-se – 
mesmo que a tecnologia do mutagênico seja objeto de patente, sob pena do legislador, incorrendo em 
paradoxo, ter dado com uma mão e tirado com a outra. BRUCH, Kelly Lissandra; DEWES, Homero. A 
função social como principio limitador do direito de propriedade intelectual de plantas. Revista da ABPI – 
Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, vol. 84, set/out de 2006, p. 27. 
42 BARBOSA, Denis Borges, op. cit, 2015. 
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pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não 

seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa”, (art. 

43, VI).  

►O enunciado artigo 43 abarca um rol de limites ao exercício dos direitos 

exclusivos determinados pelo artigo 42 da Lei 9.279/96. Assim sendo:  

 Qualquer outro ato posterior, relativo ao produto que fora patenteado, ou que fora 

fruto de processo patenteado, foge do controle do titular do privilégio, independentemente 

da semente estar impregnada pelo elemento genético patenteado, a exaustão de 

direitos43 redimiria o controle. 

►Jamais uma “semente” (veículo) pode ser objeto de patente, mesmo com a 

inserção de um microrganismo que é parte de uma planta ou semente tornar-se o fato 

contestável. 

►As patentes pipeline cujo objeto tenha sido inserido no mercado antes do 

respectivo depósito no Brasil são nulas de pleno direito. 

 

 

 

 

 

V. Não há na legislação brasileira qualquer outra proteção a cultivares, que não o 
registro de cultivares. 
 

Pelos artigos44 10 e 18 da lei clássica de propriedade intelectual, uma variedade de 

cultivar transgênica não pode alcançar a proteção por patentes de produto.  

                                                           
43 Um produtor está licenciado para produzir sementes e uma dada cultivar protegida. A produção do 
material propagativo (sementes) foi autorizada pelo titular que recebeu a remuneração estabelecida em 
contrato entre as partes. Desse modo, as ações subsequentes, que não envolvam nova multiplicação de 
sementes, estão isentas de autorização do titular da proteção, seja para beneficiamento, acondicionamento 
em embalagens, venda a intermediários (um estabelecimento comercial, por exemplo), anúncio de oferta, 
venda a agricultores, etc. No que diz respeito à proteção a propriedade intelectual, não cabe qualquer 
restrição por parte do titular de proteção de cultivar. Uma vez posta legalmente no mercado, o titular perde o 
direito de impedir a circulação da cultivar. BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
Proteção de cultivares no Brasil Brasília – MAPA, 2011. 
44 Lei 9.279/96 – art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: (...) XI- o todo ou parte de 
seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o 
genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. 
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Significa que “plantas” não são protegidas por patentes de produto.  

Entretanto, seu melhoramento vegetal, através de métodos biológicos ou não, será 

protegido através de certificados de proteção de cultivares, a única forma de proteção 

legal por força do enunciado do artigo 2° da Lei 9456/97. 

O artigo 8° da lei de cultivares45 diz que a proteção da cultivar recairá sobre o 

material de reprodução ou de multiplicação da planta inteira, ou seja, o objeto de proteção 

de uma planta a protege como um todo, bem como o conjunto de suas características. 

O que recebe proteção direta não é sequer o cultivar, mas o material de 

propagação deste (art. 9o., art. 37) como, por exemplo, sementes, estacas, tubérculos e 

brotos e outras partes das plantas46. 

O material de propagação é definido pela lei de cultivares como toda e qualquer 

parte da planta ou estrutura vegetal, o que inclui sementes, na sua específica definição 

legal. É, assim, tanto o polo ativo quanto o passivo de um procedimento de reprodução ou 

multiplicação. 

De acordo com Barbosa47 na lei sui generis a propagação é a exploração 

econômica, através de um dos meios de Direito, seja pela reprodução sexual ou qualquer 

outro meio (multiplicação): 
A redação é compatível com a UPOV 1978; a Convenção de 1991 
protegeria todo o material da planta, e não só o elemento reprodutivo. 
Sendo o cultivar simultaneamente um exemplar de uma regra de 
reprodução (objeto de um direito intelectual) e um objeto material, como 
compatibilizar as duas coisas? A lei entende que a proteção recai não 
sobre a planta inteira, mas sobre o material de propagação. Mais 
precisamente - e isso é importante - sobre a função de propagação.  
 

Note-se a definição legal de “planta inteira”:  

                                                                                                                                                                                                 
Art. 18. Não são patenteáveis: (...) o todo ou parte dos seres vivos, exceto microrganismos transgênicos que 
atendam aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – 
previstos no artigo 8 e que não sejam mera descoberta. 
45 Art. 8º A proteção da cultivar recairá sobre o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da 
planta inteira. 
46 Com exceção a cana-de-açúcar o qual o artigo 10, 1° da lei de cultivares especifica que o direito do 
obtentor se estende até o material que se destina para fins de processamento industrial, ou seja, a proteção 
se estende até o produto final. 
47 BARBOSA, Denis Borges. O objeto e dos limites ao direito sobre cultivares – doutrina e precedentes 
correntes. No prelo, 2014. 
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“A planta com todas as suas partes passíveis de serem utilizadas na propagação 

de uma cultivar”. Por oposição ao material propagativo, e aos elementos vegetais em 

geral, a planta inteira se define pelo composto de todas as partes passíveis de serem 

utilizadas na propagação de uma cultivar48: 
O objeto da proteção do direito exclusivo sobre as cultivares é a solução 
técnica, expressa em informação genética, tal como contida num elemento 
vegetal classificado como cultivar. Enquanto tal informação assegure a 
reprodutibilidade da solução técnica – que ela seja estável de geração a 
geração e homogênea a cada espécime no qual se aplique – e satisfizer os 
requisitos de novidade e contributo mínimo (além das demais exigências 
legais) o Estado constituirá a exclusiva pertinente.  
É essa relação necessária com a materialidade do elemento vegetal que 
constitui um dos traços distintivos da proteção oferecida pelas patentes, 
quando a lei nacional o admite.  
O elemento vegetal é o corpus mechanicum que suporta e incorpora o bem 
imaterial, objeto da proteção: é sobre esse bem, ou corpus mysticum, 
tomado na sua peculiar relação com o elemento vegetal pertinente, que a 
exclusividade incide. 
O material de propagação - uma semente - pode ser comida, ou dela 
extraída óleo combustível; nem por isso haverá direito exclusivo do titular 
do Certificado. Não é por ser material de propagação, mas por ser ele 
usado como tal, que se exerce o direito.  

Com efeito, todo o material propagativo é protegido pela Lei de cultivares, ou seja, 

qualquer parte de uma planta de cultivar protegida utilizada na reprodução ou 

multiplicação e sua funcionalidade como tal. 

Assim, o limite de proteção sui generis encontra-se na materialidade da planta em 

si, em suas partes ou na estrutura vegetal protegendo a sua reprodução e multiplicação 

de modo integral. 

Essa proteção sui generis exercida através de certificados de proteção de cultivar 

abarca o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira e veda 

por força do artigo 2° a intercessão de direitos na variedade vegetal. 

 No caso de plantas transgênicas a legislação prevê a proteção intelectual em dois 

níveis:  

►Patentes tão somente para microrganismos geneticamente modificados, não 

encontrados na natureza, vedando a proteção para gene e sequencia de genes e,  

                                                           
48 BARBOSA, op. cit., 2014. 
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►Certificados de cultivares para plantas que não são matéria de proteção 

patentária no Brasil. Sua proteção se exerce através do sistema sui generis conferido pela 

Lei 9.456/97. 

 
VI. Do efeito indireto de patentes de processo sobre uma cultivar transgênica: A 
patente extinta no Brasil PI110008-2 da titular Monsanto 

 

As leis de patentes e cultivares não prescrevem uma proibição expressa sobre o 

efeito indireto de uma patente de processo sobre uma cultivar (patente de produto).  

Com efeito, a maioria das legislações nacionais de propriedade intelectual se 

conforma aos padrões estabelecidos pelo Trips que faculta aos Estados membros 

adaptarem as normas de acordo com as especificidades inerentes de cada país.  

Devido a faculdade conferida pelo Acordo Trips, o enunciado do artigo 42 da lei de 

propriedade intelectual pátria, não veda o patenteamento de plantas e animais como 

patentes de processo, tornando-se um normativo de cláusula aberta e, portanto sujeito a 

várias hermenêuticas.  

Como consequência, há uma extensão indireta da proteção para as patentes de 

produto quando as criações forem provenientes diretamente de uma patente de 

processo. 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 produto objeto de patente e processo ou produto obtido diretamente por 

processo patenteado, art. 42, I e II. 

 Por força desse normativo as patentes de processo protege o produto resultante 

do processo e, em consequência há proteção indireta das patentes de processo em um 

produto derivado de uma cultivar que, incondicionalmente são protegidas por certificados 

de cultivar – constituindo em alguns casos uma intercessão ou sobreposição de proteção 

entre as exclusivas. 
Logo, por uma análise literal do enunciado do artigo 42, I e II, tem-se que o titular 

de patente de invenção, cuja proteção abarca “novo” atributo de uma planta, tal como um 

gene ou uma nova função genética, constitui o direito de explorar com exclusividade essa 

planta no Brasil ou vedar que terceiros a utilizem comercialmente, sem sua autorização, 
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ou mesmo, cobrar por uma contraprestação pelo uso da tecnologia protegida através de 

contratos de royalties. 

No entanto, note-se que os comandos do artigo 42 não tem eficácia plena e 

depende exclusivamente de uma condicionante crucial existente no próprio normativo – 

qual seja? Que as patentes de produto sejam provenientes diretamente de uma patente 

de processo. 

 Dessa premissa, os comandos do artigo 42 exigem, para todos os efeitos, o 

substrato fático da derivação direta do produto ao processo sob pena de tornar ilusória 

à proibição cogente do artigo 18, III da LPI que veda por motivos de interesse público, 

patentes do “todo ou parte dos seres vivos”. 

Assim, enquanto na lei de patente existe uma vedação implícita para as condutas 

de terceiros para produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar, sem o 

consentimento do titular, produtos e/ou processos abarcados pela exclusiva, têm-se na lei 

de cultivares a não violação de certos  atos:  

►reservar e plantar sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em 

estabelecimento de terceiros cuja posse detenha;  

►o uso ou venda como alimentos ou matéria-prima o produto obtido do seu 

plantio, exceto para fins reprodutivos e; 

►sendo pequeno produtor rural, multiplicar sementes, para doação ou troca, 

exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de programas de 

financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais conduzidos por órgãos públicos 

ou organizações não governamentais, autorizadas pelo Poder Público. 

E mais, quando se trata de material protegido pela lei de cultivares há vedação 

expressa contida no artigo 2° que obsta a sobreposição de exclusivas sobre um mesmo 

objeto imaterial.  

E assim o é segundo alguns preceitos normativos da UPOV de 1978, a qual o 

Brasil optou ser signatário: 
Da Convenção original da Upov até a Convenção de 1978, vigente até os 
anos 90, o direito do melhorista, ao contrário do que ocorreu no 
patenteamento, permitiu ao melhorista utilizar livremente qualquer material 
genético protegido como um recurso inicial de variação com o propósito de 
criar novas variedades (a chamada “isenção do melhorista”) (Upov 1978, 
art. 5(3)); 
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Garantia também que o agricultor pudesse estocar sementes da colheita 
para seu próprio plantio na safra seguinte (o chamado “preivilégio do 
agricultor”). No caso de Estados membros da União cujas leis nacionais 
permitiam a proteção tanto pelo direito do melhorista como por 
patenteamento, proibia-se a “dupla proteção” da variedade por direitos de 
melhorista e por patenteamento (Upov, 1978, art. 2(1)); 
Estabelecia-se, enquanto critério para requerer a proteção que a variedade 
fosse distinta das outras variedades, homogênea e estável ao longo das 
gerações, mas que não fosse uma nova invenção. Portanto, poderia ser 
uma variedade descoberta na natureza e nunca antes utilizada na 
agricultura, desde que essa variedade fosse geneticamente homo gênea e 
estável (Upov, 1978, art. 6); 
Da mesma forma, concedia-se aos Estados signatários o direito de excluir 
certas espécies de qualquer forma de proteção, segundo seus interesses 
nacionais específicos (Upov, 1978, art.2(2)). Tampouco, exigia que a 
variedade protegida oferecesse alguma nova qualidade de utilidade e nem 
definia uma “distância mínima” entre ela e alguma outra protegida49. 

 

O elemento central de distinção entre patentes e cultivares é a existência de 

limitações ao direito de cultivares, (inexistentes no sistema de patentes), que 

desaparecem no caso de uma dupla proteção, ou de uma extensão da exclusiva 

patentária no campo dos cultivares.50, assim como os institutos da exceção do melhorista 

(breeder’s exemption) e o privilégio dos agricultores (farmer’s rights) restarão como 

“contos da carochinha” frente a possibilidade de sobreposição entre as exclusivas.  

Assim, as limitações existentes na lei de cultivares são elementos de equilíbrio 

constitucional e de interesse público e, uma vez verificado a sobreposição entre as 

exclusivas em um mesmo objeto imaterial, além de frustrar o preceito constitucional do 

interesse público, o País não aproveita as flexibilidades facultadas pelo direito 

internacional – TRIP’s.  

Assim sendo: 

►Ao contrário do que ocorrem com reivindicações de produto, as reivindicações de 

processo, cujos efeitos derivados através do artigo 42, I e II da Lei 9.279/96 possam 

alcançar produtos consistentes no todo ou parte de plantas e animais, são admitidos in 

genere no direito brasileiro51; 

                                                           
49 Wilkson e Castelli apud PORTO, Patrícia, C. R. Parecer Monsanto, 2015. 
50 BARBOSA, op. cit., 2014. 
51BARBOSA, Denis Borges. Parecer: Caso Sindicato Rural de Passo Fundo, FETAG e outros versus 
Monsanto do Brasil Ltda., Monsanto Technology LLC em sede de embargos infringentes, 2015. 
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►A exceção a essa regra é a reivindicação de produto que atinja um 

microrganismo transgênico, como definido em lei. No entanto, essa exceção não implica 

em proteção do todo ou parte de planta ou animal além do nível de microrganismo. 

►Por uma disposição específica da LPC, reivindicações de processo não 

controlam a criação, modificação, uso e disposição de produtos que sejam o todo ou parte 

de animais e plantas, quando tais produtos se constituam em material protegível pela Lei 

de cultivares52.  
Nessa seara, utilizando o critério da especialidade, verifica-se que, 
havendo alteração da variedade da espécie capaz de lhe conferir a 
qualidade de cultivar, evidente a aplicação do direito dos melhoristas. Já 
congregando o critério temporal, outra não é solução, na medida em que a 
Lei dos Cultivares é posterior à Lei de Propriedade Industrial; 
Na mesma medida, vislumbra-se a opção de aderir unicamente a Ata de 
1978 da UPOV, que lastreou a Lei de proteção aos cultivares, defluindo-se 
que o legislador elegeu expressamente um tratamento mais benéfico aos 
pequenos agricultores, ou seja, a mens legislatoris é no sentido de 
proteção ao hipossuficiente, no caso o agricultor; 
Desse modo, ainda que se considere que se trata de diplomas especiais 
de mesma hierarquia, resolve-se também a aparente antinomia, mediante 
interpretação conforme as regras em questão, aplicando-se ao caso em 
análise a incidência da hipótese adequada ao tema, evitando-se o sentido 
que esteja em descompasso com a Carta Maior53. 
 

Os limites e efeitos de proteção entre patentes e cultivares possuem uma 

conformação específica quanto as suas funções no desenho constitucional, haja vista o 

artigo 5°, XXIX, da Constituição Federal que assegura aos autores de inventos industriais 

privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à 

propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em 

vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.  

Para se evitar a sobreposição de direitos que gera desequilíbrio constitucional, a lei 

de propriedade intelectual regulou de maneira distinta o objeto de proteção para os 

sistemas de patentes e cultivares. Note-se, portanto, que cada direito possui um modelo 

constitucional que lhe confirma os pressupostos de aquisição em relação aos efeitos da 

exclusiva permeados pelo principio da especialidade de proteção – Lex specialis derogat 

generali. 

                                                           
52 BARBOSA, Denis Borges. Parecer Monsanto, 2015. 
53 BARBOSA, Denis Borges, op. cit. 2015. 
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Não existe hierarquia entre as Leis de proteção de cultivares (suis generis) e a de 

proteção clássica de propriedade intelectual ambas, são normas federais, assim “o critério 

aplicado aos conflitos existentes entre as duas leis é cronológico e, desta forma, as 

disposições da LPC que é de 1997, quando em conflito com as normas da LPI, que é de 

1996, prevalecem”54. 

Essa distinção não é de simples conveniência legislativa, mas resultado direto de 

uma constrição constitucional55: 
A Constituição de 1988 provê uma solução de equilíbrio para cada falha de 
mercado específica: direitos de exclusiva temporários, em certos casos 
(patentes, direitos autorais); direitos sem prazo, em outros casos (marcas); 
direitos de exclusiva baseados na indisponibilidade do conhecimento, em 
certos casos (patentes); em disponibilidade para apropriação, em outros 
casos (marcas). O mesmo acontece em outros textos constitucionais de 
outros países. Essa especialidade de soluções constitui um princípio 
constitucional da Propriedade Intelectual, o chamado princípio da 
especificidade de proteções. 
Há desponderação, daí ofensa à Constituição, em assegurar – por 
exemplo – direitos eternos àquilo que a Constituição reserva proteção 
temporária, ou assegurar a proteção que a Constituição especificou para 
inventos industriais para criações abstratas. 
 

Assim, “é um abuso de direito tentar trazer indevidamente a um modelo a função 

de outro56”, no caso, considerar como patente o que não é: 
A regulação constitucional da cumulação da proteção presume exatamente 
a funcionalidade específica de cada exclusiva. Além de atender – em tese 
– a remuneração do trabalho criativo, cada forma específica de 
propriedade intelectual tem uma função determinada, um papel 
constitucional a cumprir. Daí, não há conflito entre a análise utilitária e a 
construção de direitos humanos em face de uma determinada criação. 
Esta função, não se identifica na função social dessa exclusiva, mas 
especializa tal função. Através dessa especialização, se cumpre o 
balanceamento de interesses de cada caso, segundo uma poderação 
constitucionalmente sancionada57. 
 

                                                           
54 PORTO, Patrícia, C. R. ibidem, 2015. 
55BARBOSA, Denis Borges. Direito de Autor. Questões fundamentais de direito de autor. Lumen Juris, 2013, 
p. 357. 
56BARBOSA, Denis Borges. Op. cit., 2013, p. 360. 
57BARBOSA, Denis Borges. Ibidem, 2013, p. 361. 
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Cada uso feito e destinação dada a um bem imaterial funcionalizam esse bem de 

uma forma e, a proteção conferida para esse bem em determinada função, será diversa 

da proteção dada ao bem quando estiver exercendo funções diversas58. 

Assim, se deve respeitar o modelo de proteção constitucionalmente criado para 

cada função exercida por um bem imaterial, não podendo ultrapassar os limites 

constitucionais estabelecidos para cada modelo de proteção59.  

Além disso, pela UPOV de 1978 a qual o Brasil é signatário e aplica internamente à 

norma internacional60, a proteção de uma variedade de planta pelo sistema de direitos de 

proteção a cultivar exclui a proteção do mesmo objeto pela exclusiva patentária: “a 

proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar se efetua 

mediante concessão de Certificado de proteção de cultivar, considerado bem móvel para 

todos os efeitos legais e única forma de proteção de cultivares e de direito que poderá 

obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação 

vegetativa, no País”, (artigo 2° da LPC): 
Com relação à possibilidade o único direito permitido no país a ser 
validamente oponível à livre utilização de planta e suas partes de 
reprodução ou multiplicação vegetativa é o direito conferido pelo 
Certificado de proteção de cultivar – CPC, mais nenhum outro. Nesse 
aspecto a lei é explícita e cogente, bem como não abre especo para 
qualquer interpretação diversa. Ressalta-se que a imposição da norma é 
que qualquer outro direito de propriedade intelectual conferido a terceiros 
que não o garantido pelo CPC, mesmo que validamente concedido e 
vigente, NÃO será oponível contra qualquer pessoa para impedi-la de 
utilizar livremente plantas e suas partes, sobre as quais o direito alienígena 
direta ou indiretamente recaia61.  

 

Portanto, conforme sustentado ao longo do presente trabalho: 

►As variedades de plantas de soja da Monsanto estão protegidas pelo sistema de 

cultivar, premissa que permite e promove que os agricultores livremente, reservem, 

                                                           
58PORTO, Patrícia C. R.. Limites à sobreposição de direitos de propriedade intelectual. Trabalho de 
conclusão da disciplina de direitos autorais COPEPI, 2009, p. 24. 
59PORTO, Patrícia C. R. op. cit., 2009, p. 24. 
60 1. Cada Estado da União pode reconhecer o direito do obtentor previsto pela presente Convenção, 
mediante a outorga de um título especial de proteção ou de uma patente. Porém, um Estado da União, cuja 
legislação nacional admite a proteção em ambas às formas, deverá aplicar apenas uma delas a um mesmo 
gênero ou a uma espécie botânica. (artigo 2°, UPOV de 1978). 
61 PORTO, Patrícia, C. R. op. cit., 2015. 
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troquem doem e comercializem como alimento e matéria-prima as sementes novas por 

força do imperativo legal contido na LPC em seus artigos 10, I, II e IV; 

►Enquanto o artigo 42 da LPI garante, em tese, ao titular de uma patente a 

produção, uso, venda ou porte por terceiros de sua tecnologia patenteada, o artigo 10 da 

LPC diversamente, prescreve uma série de condutas que não violam o cultivar protegido, 

como a reserva de sementes para uso próprio (inciso I), venda como alimento (inciso II) 

ou doação e troca entre pequenos produtores (inciso III). 

►As normas elencadas na lei clássica de patentes são inoponíveis – à hipótese 

(mesmo em havendo patentes), por expressa exclusão da Lei de proteção de cultivares 

(vedação à dupla proteção do artigo 2°); 

►Mesmo que não existisse o duplo óbice da Lei de proteção de Cultivares, uma 

patente de processo de manipulação de matéria viva, não tem na semente nova o seu 

produto, bem como não acarreta a proteção desta, por força dos enunciados dos artigos 

18, III parágrafo único e artigo 42, II da Lei 9.279/96. 

 

VII. A abrangência das proteções relacionadas à tecnologia Intacta RRR2 PRO 
 Segundo declarações da Monsanto na oportunidade de obtenção do registro da 

soja RR2 como biopesticida através de um paper endereçado à U.S Environmental 

Protection Agency Office of Pesticide Programs Biopesticides and Pollution Prevention 

Division – “o evento de soja MON 89788 é produzido com a mesma proteína CP4 EPSPS 

que a soja Roundap Ready 40-3-2”, (...) “A soja MON 89788 foi produzida através da 

introdução do gene cassete CP4 EPSPS contendo um promotor que já foi utilizado em 

outras culturas tais como a Roundap Ready (RR1), Roundap Ready Flex Cotton e 

Roundap Ready Corn 2”. 

 Leila da Luz Lima Cabral62 com expertise em propriedade intelectual afirma: 
A soja MON 89788 apresenta as mesmas características biológicas da 
soja anterior Roundap Ready 40-3-2, ou RR1, que já se encontra em 
domínio público na maioria dos mercados, inclusive no Brasil. A tecnologia 
para a obtenção da soja MON 89788, difere apenas da RR2, notadamente 
com relação ao sistema Roundap Ready Soybean, ou seja, com relação à 
sua resistência ao glifosato, pela escolha da soja tida como de elite 

                                                           
62 LIMA CABRAL, Leila da Luz. Análise das condições de patenteabilidade de documentos de patentes BR 
relativos à soja RR2 e seu reflexo no mercado brasileiro produtor de produtos derivados de soja, 2014. 
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genética que serviu de base para a incorporação do gene cassete CP4 da 
bactéria Agrobacterium Tumefaciens. 
Da mesma forma que a RR1, a soja MON 89788 – RR2 também 
incorporava a sequencia codificante CP4 EPSPS derivada da bactéria 
comum do solo (agrobacterium sp. Estirpe CP4) dentro do genoma da 
soja. Logo, tal tecnologia de obtenção de semente de soja resistente a 
glifosato, ainda que inoculada em soja de elite, a soja espécie Asgrow 
A3244 a soja MON 89788 apresenta as mesmas características técnicas já 
conhecidas do estado da técnica, com o método descrito e publicado em 
2002, e protegidas em documento de patente desde 1983 (por ex. BR PI 
1101070-3) extinto em 17/01/2003, e (PI 1101069 dentre outros).  
Outra informação que também fornece limitação ao alcance da proteção da 
propriedade industrial eventualmente relacionada à soja RR2, e veiculada 
pela própria Monsanto, reside no fato de que é mencionado que a 
introdução do gene cassete CP4 EPSPS contendo um promotor, já fora 
utilizado em outras culturas, como algodão e milho, o que da mesma forma 
retira a inventividade do uso desse mesmo método de introdução do CP4, 
contendo um promotor, quando aplicado em soja. 
 

 Assim, de acordo com as considerações da expertise63: 
 
 ►O evento MON 89788 é substancialmente equivalente à soja tradicional, exceto 

pela sua tolerância ao glifosato que é uma característica agronômica; 

 ►Essa característica é a mesma obtida pelos mesmos métodos já conhecidos do 

estado da técnica, o que torna possível o questionamento de eventual proteção patentária 

para tal característica; 

 ►A reivindicação de commodities derivada da tecnologia em que se pede 

proteção, como grãos, farinha, farelo ou óleo guardam identidade com o produto 

tradicional e o produto obtido diretamente da soja MON 89788, de tal forma que a 

obtenção de um “organismo transgênico” alvo de intervenção humana em sua 

composição genética, mas que expressa às mesmas características normalmente 

alcançáveis pela espécie em condições naturais, retira deste “organismo” a possibilidade 

da proteção patentária, com base nas disposições do parágrafo único do artigo 18 (III) da 

LPI. 

 Importante salientar, (principalmente porque o direito sobre patentes dessas ditas 

“novas” tecnologias, já estão, ou apresenta a possibilidade de ser, estabelecidos no 

Brasil), que a tecnologia RR2 aos moldes da RR1 está protegida por diversos documentos 

                                                           
63 LIMA CABRAL, Leila da Luz. Análise das condições de patenteabilidade de documentos de patentes BR 
relativos à soja RR2 e seu reflexo no mercado brasileiro produtor de produtos derivados de soja, 2014. 
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reivindicatórios a fim de que se protejam ao menos alguma parte da tecnologia, fato que 

em muito impede terceiros de produzir o produto como um todo. 

Como anteriormente mencionado, existem duas noções de tecnologias de produto 

– a do produto final e a de aparelho que são utilizados em fase intermediária nos 

processos de fabricação do produto final.  

A patente de reivindicação de produto diz respeito ao aparelho e não ao produto 

final.  

Barbosa64 se referindo a tecnologia RR1, afirma que exceto pelo aumento de 

produtividade resultante do aparelho (elemento genético) patenteado pela Monsanto – e 

já extintos os privilégios – todo o restante do processo de plantio já esta em domínio 

público. 

Embora o desenvolvimento genético possa caracterizar-se como uma função 

independente, a propagação do gene é condicionada pela existência de um “veículo ou 

aparelho” que é exatamente a semente (veículo) que o incorpora.  

Dessa maneira, a semente servirá como um veículo condutor a fim de se obter com 

a incorporação do elemento genético melhorias qualitativas (resistência a pestes e 

doenças), não um produto final em si. 

Em outra vertente, existe na tecnologia RR2, de igual modo a RR1, reivindicações 

de patentes de produto referentes ao “aparelho” (elemento transgênico) com a finalidade 

de obter uma maior resistência ao glifosato. 

Além disso, de igual modo à tecnologia RR1 ou Roundap Ready 40-3-2 (que se 

encontra em domínio público na maioria dos mercados, inclusive no Brasil), a soja RR2 

incorpora em seu genoma, a sequencia codificante cp4 EPSPS que deriva da bactéria 

Agrobacterium sp. Estirpe CP4, comum ao solo.  

A própria Monsanto veiculou65 que “a introdução do gene cassete CP4 EPSPS 

contendo um promotor, já fora utilizado em outras culturas, como algodão e milho”, 

                                                           
64BARBOSA, Denis Borges. Dois estudos sobre os aspectos jurídicos do patenteamento da tecnologia 
roundup ready no Brasil – a questão da soja transgênica, 2013. Disponível em: 
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html.    
65Declarações prestadas perante EFSA – European Food Safety Authority, através do documento 
“Glyphosate – tolerant GM Soybean MON89788 for food and feed uses, import and processing” na União 
Europeia – Question n. EFSA-Q-2006-182, concluído em 02/07/2008. LIMA CABRAL, Leila da Luz. Análise 

http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html
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pressuposto que retira do campo da proteção por patentes à tecnologia RR2, vez que não 

há atividade inventiva do uso desse método de introdução quando inserido na semente de 

soja. 

A soja MON89788 é distinta da soja RR2, apenas com relação ao sistema 

Roundap Ready Soybean, ou seja, com relação à sua resistência ao glifosato (herbicida 

também em domínio público), pela escolha da soja de elite genética que serviu de veículo 

base para a inserção do gene cassete cp4 na bactéria Agrobacterium tumefaciens, e 

então inserido na soja de elite A3244. 

A planta de soja que contem o evento MON 89788 se refere a uma variedade de 

soja criada a partir da inserção do conhecido gene cp4 EPSPS (já utilizado em outras 

tecnologias, por exemplo, a RR1), descrito nos documentos de patentes pipelines 

PI1100006; PI110007 e PI110000. Como anteriormente mencionado, a multinacional 

pretende através dessa “nova” tecnologia aumentar a produtividade da soja transgênica 

resistente ao glifosato. 

 Entretanto não estão presentes em uma das reivindicações da exclusiva para a 

tecnologia RR2 (PI0610654-4), os requisitos objetivos (novidade e atividade inventiva), 

além de ser defeso incondicionalmente, no Brasil, a sua proteção por patente de acordo 

com os artigos 8°, 11°, 13°, 18°, 22° e 24° da lei 9.279/9666. 

                                                                                                                                                                                                 
das condições de patenteabilidade de documentos de patentes BR relativos à soja RR2 e seu reflexo no 
mercado brasileiro produtor de produtos derivados de soja, 2014. 

66Art.8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação 
industrial. Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos 
no estado da técnica.   § 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público 
antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro 
meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12 16 e 17.  § 2º Para fins de aferição da 
novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado 
estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser 
publicado, mesmo que subsequentemente. § 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido 
internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja 
processamento nacional. Art. 13. 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. 18. Não são 
patenteáveis: (...)        III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microrganismos transgênicos que 
atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - 
previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. Art. 22. O pedido de patente de invenção terá de se 
referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem 
um único conceito inventivo. Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo 
a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de 
execução.  Parágrafo único. No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do 
pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório 
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Assim, os pedidos de patentes (de processo e de produto) que é o caso da 

PI0610654-4 que reivindicam métodos de produção de produtos primários derivados da 

soja (alimento, farinha, flocos e óleo) estão todos, sem exceção, em estado de técnica, 

não há novidade (nos processos e produtos) em si. 

 Pressupõe, portanto que os ditos “métodos” reivindicados para a tecnologia RR2 

além de não serem novos e não possuírem um passo inventivo, não caracteriza como 

“invenção”, pois nada de novo foi criado ou inventado – (aquele que se arroga inventor, na 

verdade, não é inventor, porque não inventou a forma física do material genético e nem a 

função dos elementos utilizados para o processo): 
A questão é simples: Basta que a criação, para ser objeto de uma proteção 
exclusiva pelos sistemas da propriedade intelectual, seja nova? A noção 
de novo, neste caso, é simplesmente aquilo que a sociedade ainda não 
tinha acesso. O pressuposto desta obra é que, em cada modalidade 
dessas exclusivas, uma exigência de fundo constitucional se impõe, para 
exigir, como um elemento objetivo da criação, um aporte à sociedade de 
algo mais do que o simplesmente novo. Numa destilação ainda mais 
incisiva do problema, a pergunta é: O direito exclusivo que se atribui ao 
criador – ou àquele que deriva seu título do criador, por cessão ou 
operação da lei – é proporcional ao acesso obtido pela sociedade? Há uma 
correlação razoável entre os benefícios que o criador obtém do sistema 
jurídico pela criação que fez em face daquilo que todos os demais têm de 
benefício? Como se percebe, toda a questão pressupõe que a proteção 
exclusiva (a patente, a marca, o direito autoral, etc.) seja devida ao criador 
como uma retribuição por benefício causado à sociedade. Se uma patente 
fosse dada como um dever absoluto e incondicionado do Estado, 
correlativo a um poder absoluto do criador de se ver protegido 
independentemente da sociedade na qual o direito vige, a 
proporcionalidade seria uma categoria impertinente67.  

 

VIII. Atores que podem ser atingidos pelo alcance da proteção de cada patente 
reivindicada e/ou concedida da tecnologia RR2 
 

                                                                                                                                                                                                 
será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo 
internacional. 

 
67 BARBOSA, Denis Borges in BARBOSA, Denis Borges; SOUTO MAIOR, Rodrigo; RAMOS, Carolina 
Tinoco. O contributo mínimo na propriedade intelectual. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010. 
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. Um estudo realizado em 2014 sobre as patentes da tecnologia RR2 concedidas e 

as que aguardam concessão perante o órgão administrativo – INPI68 analisa, entre outros 

assuntos, o objeto de proteção, os objetivos da invenção e os atores que podem ser 

atingidos pelo alcance da proteção da tecnologia RR2. Assim, vejamos: 

 

PI0016460-7 – Patente concedida: 
Objeto de proteção: sequenciamento genético para o promotor plasmidial FMV-EF1 e o 

plasmídeo contendo o referido promotor. Reivindica um método para controlar ervas 

daninha em plantas transformadas com o constructo de DNA protegido nas reivindicações 

anteriores, na qual é aplicada à planta de colheita uma quantidade suficiente de glifosato. 

 

Objetivos da tecnologia: Obtenção de constructors de DNA de promotores EF1 como 

moléculas quiméricas de fusão com moléculas de DNA caulimovirus tendo atividade 

promotora em plantas, suficientemente ativa em outras espécies de plantas, tais como 

algodão, tomate, canola, soja e girassol, que, quando utilizado para controlar a expressão 

de um gene de tolerância ao glifosato, tais como aroA: CP4, a planta tolera a aplicação 

comercial do glifosato. 

 

Quem pode ser atingido pela tecnologia: essa patente não protege o referido promotor 

se empregado para proteger o vegetal contra infestação por insetos lepidópteros, logo, 

não alcança a soja INTACTA RR2 PRO, mas apenas a soja MON89788. Da mesma 

forma, como objeto da patente diz respeito ao “produto aparelho” que é um dos elementos 

utilizados para a construção do objeto transgênico, no caso, para atribuir características 

especiais à semente que está sendo construída, a proteção que é conferida é ao 

elemento promotor em si, mas não à semente que o contém. 

 Portanto, o terceiro atingido pelo alcance dessa patente é o laboratório que 

construir sementes contendo o referido promotor, e eventualmente o agricultor, mas não 

quem utilizar do resultado do cultivo do produto final resultante do cultivo da referida 

                                                           
68 LIMA CABRAL, Leila da Luz. Análise das condições de patenteabilidade de documentos de patentes BR 
relativos à soja RR2 e seu reflexo no mercado brasileiro produtor de produtos derivados de soja, 2014. 
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semente, já que a tecnologia protegida nessa patente somente é ativada por ocasião do 

cultivo da semente69. 

 

PI0610088-0 - Patente aguardando exame técnico 
Objeto de proteção: refere-se ao tratamento a ser feito em planta de soja contendo o 

evento MON89788, resistente ao glifosato, com uma formulação ou mistura contendo 

glifosato, e possivelmente um fungicida escolhido de uma lista onde se acham incluídos 

diversos agroquímicos fungicidas já de uso corrente na agricultura em geral, em que a 

doença é controlada pelo glifosato. Reivindica-se o uso de agroquímicos fungicidas em 

associação com o glifosato, tal como sulfato de cobre tribásico, captan, bromuconazol, 

dicloran, folpet, enxofre, mancozeb, tebuconazol, etc., dentre vários outros amplamente 

conhecidos de emprego na agricultura. 

 

Objetivos da tecnologia: A tentativa de proteção por patentes é para uso de fungicidas 

tradicionais associados ao glifosato para serem aplicados em sementes tolerantes ao 

glifosato, o que já pode estar sendo feito, inclusive com a soja RR1, sem que tal uso de 

agroquímico em domínio público estivesse sendo submetido a qualquer tipo de proteção 

patentário no Brasil. 

 Importante salientar que não há qualquer tipo de reivindicação de proteção para 

semente, para a planta, ou mesmo para o produto derivado do grão colhido após tal 

plantio. Logo, tais produtos não se acham contemplados nem alvo de proteção por esse 

pedido de patente70.  

Quem pode ser atingido pela tecnologia: A reivindicação dos tipos de doenças fúngicas 

a serem tratadas, particularmente a “Asian Soybean Rust Disease”, e o modo como à 

aplicação do glifosato é feita, precedida ou após a aplicação do fungicida demonstra 

claramente tratar-se de pedido de patente voltado exclusivamente para o plantio, e 

logicamente para o agricultor envolvido no plantio de tal tipo de semente. 

                                                           
69 LIMA CABRAL, Leila da Luz. Análise das condições de patenteabilidade de documentos de patentes BR 
relativos à soja RR2 e seu reflexo no mercado brasileiro produtor de produtos derivados de soja, 2014. 
70 LIMA CABRAL, Leila da Luz. Op. cit., 2014. 
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O pedido de patente PI0610051-1 não será objeto de análise, haja vista seu arquivamento 

definitivo  no INPI, não cabendo recurso contra o arquivamento, (publicado em 11/02/2014 

– RPI2249), bem como a PI0311183-0, pedido que foi indeferido em 8/10/2013, RPI2231. 

 

PI0610654-4 Aguardando exame técnico 
Objeto de proteção: uma sequencia de ácido nucleico compreendendo as SEQ. ID:1 e 

SEQ.I:D271 (Pequenos polinucleotídeos que servem de base para a obtenção da molécula 

de DNA exógena que ocasiona o evento MON89788. Outra reivindicação incide em uma 

planta ou parte desta, contendo o evento MON89788, que compreende a sequencia do 

gene cp4 epsps que confere resistência ao glifosato. 

Reivindicam-se também os produtos primários obtidos a partir da planta de soja ou parte 

desta, o alimento, molécula iniciadora do polinucleotídeo de DNA e um kit de detecção 

para o evento MON89788. 

Métodos de produzir uma planta contendo o evento MON89788; de detecção do evento 

MON89788 e de controle de ervas daninhas. 

Já analisamos acima esta reivindicação, no entanto, reafirmo que as plantas de soja 

transgênicas contendo o evento MON89788, bem como as sementes de soja 

transgênicas contendo o “novo” evento, são “tecnologias” proibidas de proteção por 

exclusiva patentária no Brasil. 

 

Objetivos da tecnologia: proteção para o evento MON89788. 

(a) sequências que protegem o evento MON89788, cuja soja recebe o mesmo nome, 

MON89788 e,  

b) reivindicação de uma planta de soja ou parte desta que contem o evento MON89788, 

compreendendo a sequência do gene cp4 epsps que confere resistência ao glifosato; 

(c) Produtos primários (commodities) e alimentos obtidos a partir da planta de soja ou 

parte desta. 
 

                                                           
71 Estas sequências estão presentes em mais de 100 organismos diferentes, que tiveram seus genomas 
estudos. LIMA CABRAL, Leila da Luz. Análise das condições de patenteabilidade de documentos de 
patentes BR relativos à soja RR2 e seu reflexo no mercado brasileiro produtor de produtos derivados de 
soja, 2014. 
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Quem pode ser atingido pela tecnologia: Os laboratórios que reproduzirem a 

tecnologia o todo ou em parte, sem autorização do titular; 

Os agricultores que utilizarem da soja (MON89788) com objetivo de germinação, em 

procedimentos agrícolas que empregam a aplicação do glifosato72.  

 

Assim sendo, o INPI não deve conceder a patente para a planta ou parte da planta. 

Mas, por um lapso, caso ocorra, todos os atores envolvidos na produção da semente, na 

produção agrícola do vegetal e na transformação do resultado da colheita, podem ser 

afetados73: 
 

Os laboratórios que reproduzirem a tecnologia o todo ou em parte, sem autorização do 

titular; 

Os agricultores que utilizarem da soja (MON89788) com objetivo de germinação, em 

procedimentos agrícolas que empregam a aplicação do glifosato74, independentemente 

de qual o fornecedor deste insumo. 

Entretanto tal tipo de reivindicação esbarra-se no impedimento de interesse público 

do enunciado do artigo 18, III da lei 9.279/96 e, mesmo se tratar de tecnologias 

transgênicas, seriam altamente questionáveis.  

 
IX. O depósito do pedido de patente não gera direito de exclusividade econômica da 
tecnologia 
 
 A questão crucial é: antes da efetiva concessão patentária não há propriedade 

temporária e nem exclusividade econômica de uma tecnologia em que se pede a proteção 

perante o órgão administrativo – INPI. 

 Assim é pela análise do enunciado normativo do artigo 42 da lei 9.279/96 “a 
patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de 

                                                           
72 LIMA CABRAL, Leila da Luz. Análise das condições de patenteabilidade de documentos de patentes BR 
relativos à soja RR2 e seu reflexo no mercado brasileiro produtor de produtos derivados de soja, 2014. 
73 LIMA CABRAL, Leila da Luz. ibidem, 2014. 
74 LIMA CABRAL, Leila da Luz. idem Ibidem, 2014. 
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produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: produto objeto 

de patente (I); processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado (II)”. 

 Esses direitos impeditivos para terceiros (produzir, usar, colocar à venda, vender 

ou importar) é dirigido como defesa única e exclusiva do titular da patente, não 

resultando, como premissa constitutiva de impedimento, o mero depósito do pedido de 

patente. 

 Existe, todavia, para o depósito do pedido patentário, a mera expectativa de direito, 

reservando ao órgão administrativo a faculdade de deferir, indeferir ou arquivar o pedido, 

conforme consubstanciado em documentos, provas e subsídios acostados ao respectivo 

pedido. 
Agravo de instrumento. Ação cautelar inominada – propriedade industrial – 
depósito de patente – pretensão de proibição de fabricação, 
comercialização e exposição do produto objeto do registro de patente – 
sistema de barras hidráulicas para pulverizadores – MERA EXPECTATIVA 
DE DIREITO – pedido recebido com ressalva de que existiam outros 
pedidos semelhantes – demonstração de existência no mercado de 
produtos semelhantes de várias marcas – ausência do periculum in mora, 
a justificar a concessão das liminares pretendidas – Recurso desprovido – 
por unanimidade – (TJPR - 17° C. Cível – AI0561162-7 – Santo Antonio do 
Sudoeste – Rel. Des. Fernando Vidal de Oliveira – Unânime – 
J.29.04.2009). 

 
 Gama Cerqueira75 afirma que “a patente não cria, mas apenas reconhece e declara 

o direito do inventor, que preexiste à sua concessão e lhe serve de fundamento. Seu 

efeito é apenas declarativo e não atributivo de propriedade”. 

Note-se que ninguém pode reivindicar o direito de exclusividade de exploração 

econômica de qualquer invenção, modelo de utilidade, desenho industrial ou marca se 

não obteve junto ao INPI a correspondente concessão, é o que preconiza 

majoritariamente a jurisprudência pátria: 
TITULARIDADE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL SOBRE INVENÇÃO 
OU MÉTODO DE PRODUÇÃO QUE SOMENTE OCORRE COM O 
REGISTRO DA PATENTE PELO INSTITUTO NACIONAL DE 
PROPRIEDADE INTELECTUAL – INPI. EXEGESE DO ARTIGO 38 DA LEI 
9.279/96. DEPÓSITO DOS PEDIDOS. MERA EXPECTATIVA DE 
DIREITO (...) Nínguem pode reivindicar o direito de exploração 
econômica com exclusividade de qualquer invenção, modelo de 
utilidade, desenho industrial ou marca se não obteve do INPI a 

                                                           
75 CERQUEIRA, Gama. Tratado de propriedade industrial. Rio de Janeiro: lúmen júris, 2010, v. II, p. 141. 
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correspondente concessão”. (TJRP - 4° C. Cível em Com. Int. – MS 
0727162-3 – Foro Central da região metropolitana de Curitiba – Rela. 
Des Abraham Lincoln Calixto – Unanime – J. 12.04.2011). 

 
 Logo, os pedidos de patentes PI0610088-2 e 0610654-4 relativos à tecnologia de 

segunda geração da Monsanto que aguardam exame técnico76, não podem servir de base 

para quaisquer abstenções contra terceiros, ou mesmo a cobrança de royalties da 

pretensa tecnologia, haja vista que não há, até o presente momento, qualquer patente de 

invenção emitida e/ou concedida para a tecnologia RR2 e, muito menos direitos líquidos e 

certos da multinacional que a capacite de invocar qualquer ilegalidade ou violação por 

parte de terceiros das tecnologias em questão: 

 “Patente ainda não concedida, mera expectativa de direito que não autoriza o 

interessado a impedir a exploração de terceiro, muito embora assegure a ele o direito de 

obter indenização pela exploração indevida, entre a data da publicação do pedido e a 

concessão da patente, na forma da lei77”.  

Denota-se que a legitimidade para a defesa de uma patente decorre da titularidade. 

E essa titularidade decorre de um ato especialíssimo que é a concessão pelo INPI da 

carta patente, a fim de gerar e constituir direitos erga omnes. 

 Assim, a noção de patente envolve três elementos: outorga do Estado; privilégio de 

exclusividade; e os requisitos do artigo 8° da lei 9.279/96 (novidade, atividade inventiva e 

aplicabilidade industrial). 

 A exclusividade de exploração é decorrente de uma espécie de “contrato” firmado 

entre o Estado e o criador da invenção mediante a concessão de patente e, assim sendo, 

o mero depósito conduz a uma expectativa de direito à exclusividade. 

 Assegurados os direitos relativos à propriedade intelectual pelas garantias 

constitucionais “seu conteúdo e seus limites serão definidos na lei especial que lhe 

                                                           
76 Durante a fase de exame, o INPI realiza busca de anterioridade e analisa o resultado dessa busca e as 
possíveis oposições (petições de subsídios ao exame) apresentadas; com base nessa análise, o 
examinador poderá formular exigências ao depositante, que deverão ser atendidas ou contestadas no prazo 
de 90 dias da data da publicação. Após o atendimento das exigências, ou no caso e não haver exigências, o 
órgão administrativo dará a decisão no pedido de patente, que poderá ser o seu deferimento, indeferimento 
ou arquivamento. 
77 TJSP. Voto n, 1930 Agravo de instrumento 097.277.4/2. 
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normatiza o exercício78”, isto é, a lei prevê a necessidade imperativa de ato específico 

para a configuração dos efeitos de validade e eficácia erga omnes, ou legitimidade ad 

causam perante terceiros, ou oponibilidade. 
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A SOBREPOSIÇÃO OU A COLISÃO ENTRE O DIREITO DE PATENTES DE 

FÁRMACOS E O DIREITO AO SIGILO E AO USO EXCLUSIVO DE DADOS 

DE TESTES CLÍNICOS. 

THE ROLLOVER OR COLLISION BETWEEN DRUG PATENT LAW AND THE RIGHT TO 

CONFIDENTIALITY AND THE EXCLUSIVE USE OF CLINICAL TESTING DATA. 

Patrícia Carvalho da Rocha Porto | Doutoranda UFRJ 

 

RESUMO: A sobreposição de direitos de propriedade intelectual é uma questão comum a todos os 
institutos tutelados por estes direitos e é objeto de estudos e discussões no país e no mundo, ainda sem 
uma solução ou alternativas de compatibilização. Particularmente na seara das patentes de fármacos, é 
pertinente que se faça uma análise das consequências deletérias para as políticas públicas de acesso a 
medicamentos quando o sistema de patentes é frustrado pelo direito ao sigilo e ao uso exclusivo de dados 
de testes clínicos.  

Palavras chaves: sobreposição de direitos; propriedade intelectual; patentes; dados de teste; políticas 

públicas. 

1.  INTRODUÇÃO 

O objeto do presente trabalho é a investigação da existência de sobreposição ou 

de colisão de direitos de propriedade intelectual e a discussão do tema, particularmente 

com relação aos diretos de patentes sobrepostos ou colidentes aos direitos ao sigilo e a 

exclusividade de uso de dados de testes clínicos. Não se pretende com esse estudo 

chagar a uma conclusão definitiva, mas a algumas constatações preliminares obtidas 

após a investigação.  

O objetivo do trabalho é apresentar o tema geral e a questão específica, analisar 

um caso judicial que envolve o assunto e traz a tona o referido tema objeto da 

investigação, discutir algumas particularidades sobre a questão, apresentar as 

constatações preliminares da investigação e, por fim, lançar algumas questões que, em 

nosso entendimento, devem ser objetos de estudos sobre o tema.  

 

2. SOBREPOSIÇÃO E COLISÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE 

INTELECTUAL 

A sobreposição, também conhecida como interpenetração ou cumulação de 

direitos de propriedade intelectual, é a cumulação de dois ou mais direitos de 

propriedade intelectual sobre um mesmo bem imaterial existente em um mesmo bem 
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material. A colisão de direitos de propriedade intelectual é o choque de dois direitos que 

incidem em diferentes bens imateriais existentes em um mesmo bem material ou em 

bens materiais diversos.1  

Eles ocorrem quando um direito ultrapassa os limites de sua atuação e se 

sobrepõe a outro direito de propriedade intelectual ou colide com ele, podendo estes 

fenômenos limitar, anular ou modificar a função e a finalidade do direito de propriedade 

intelectual sobreposto ou colidente com relação ao bem por ele tutelado.2  

 
A consequência da sobreposição e da colisão, se não ponderadas e cotejadas com 

os limites e as funções de cada instituto, é muitas vezes limitar o acesso a um bem que 

já deveria estar livre para a sociedade, em virtude da expiração de um regime de 

exclusividade, pela existência de outro regime de exclusividade ainda em vigor, que 

coexiste neste bem devido às múltiplas proteções. Na prática, é mister examinar quais as 

implicações da extensão dos direitos de propriedade intelectual sobre aquele bem para a 

sociedade.  

A sobreposição de direitos de propriedade intelectual não é uma questão nova. 

Porém as consequências para a sociedade advindas desse fenômeno se ampliaram e se 

                                                           
1 “...By overlaps, (ac)cumulation or piling up , we mean the situation where two or more IPRs apply to 
the same physical object, where they have partially or fully the same legal subject matter.” DERCLAYE 
Estelle & LEISTNER Matthias. Intellectual Property Overlaps – A European Perspective. Oregon:Hart 
Publishng, 2011, p. 03. 
2  A cerca do conceito e modalidades vide artigo: PORTO. Patricia Carvalho da Rocha. Limites à 
Sobreposição de Direitos de Propriedade Intelectual. Revista da ABPI nº 109, 2010, p. 3. 
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agravaram na atualidade, com o aumento da relevância financeira dos direitos de 

propriedade intelectual, merecendo, assim, estudo aprofundado.  

Pouillet,3 em 1903, já discutia a questão com relação aos desenhos industriais, 

marcas, patentes e os direitos autorais. Estudos indicam4 que mesmo que as primeiras 

discussões acerca da sobreposição de direitos de propriedade intelectual não sejam 

recentes, seus limites eram mais delimitados e seus efeitos não eram tão complexos e 

danosos para a sociedade como agora – o que torna a discussão e pesquisa atual deste 

tema tão urgente.  

Isso porque, no início da criação de um arcabouço legislativo para a proteção 

dos direitos imateriais, não existiam tantos institutos de propriedade intelectual como 

hoje existem e, por esta razão, os limites entre eles não eram cruzados com tanta 

frequência. Desse modo, cabe verificar as consequências atuais dessa sobreposição de 

direitos e sua prejudicialidade à sociedade, averiguando se este fenômeno gera tantos 

danos materiais e tantos conflitos entre os institutos, a ponto de um anular a eficácia e 

os limites do outro, como se supõe e como defendem alguns doutrinadores.5  

Inicialmente, havia a regulamentação e/ou proteção dos institutos das patentes, das 

marcas, dos direitos autorais e dos desenhos industriais. Hoje temos novos institutos de 

propriedade intelectual como o de software, nome de domínio, topografia de circuitos 

integrados, entre outros.  

Esses institutos possuem funções diversas e – em seus primórdios – pouca 

intercessão se verificava entre esses direitos. A doutrina acerca do tema se preocupava 

em justamente definir o tema e delimitar o seu alcance, de forma a impedir a 

transposição dos limites dessa proteção, já que desde sua criação essa proteção foi 

criada para ser uma exceção, não uma regra.  

Internacionalmente, a Convenção de Paris, criada em 1884, permitia as 

assimetrias entre os regimes de propriedade intelectual dos países membros e regulava 

um número limitado de direitos industriais. Assim como a Convenção de Berna, no 

campo dos direitos autorais.  Já no século XX, as funções, os limites e o alcance 
                                                           
3 POUILLET, Eugene. Traité des dessins et modeles. Paris: Marchal et Billard, 1903, n° 64.  
4 DERCLAYE Estelle & LEISTNER Matthias. Intellectual Property Overlaps – A European 
Perspective. Oregon:Hart Publishng, 2011, p 01. Vide também MOFFAT, Viva. Mutant Copyrights and 
Backdoor Patents: The Problem of Overlapping Intellectual Property Protection. Berkeley Technology 
Law Journal, Vol. 19, 2004; U Denver Legal Studies Research Paper Series. Disponível em: 
<http://ssrn.com/abstract=972358>. Acesso em 08 de agosto de 2012, p. 1474 e ss 
5 Mesmas referências acima. 

http://ssrn.com/abstract=972358
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patrimonial desses direitos expandiram6 e as questões a serem solucionadas, tornaram-

se mais complexas devido ao aumento do escopo de cada proteção, à criação de mais 

formas de proteção dentro de um mesmo instituto7, ao aumento do tempo de proteção, à 

relevância dessa proteção para os titulares do direito, à ampliação geográfica dessa 

proteção, entre outros.  

Com o advento do Acordo TRIPS, os países passaram a ser obrigados a garantir 

um patamar mínimo de tutela para os direitos de propriedade intelectual e novas 

possibilidades de salvaguarda para novos institutos foram estabelecidas por esse tratado. 

Houve, ainda, um deslocamento da propriedade intelectual de uma gestão técnica 

liderada pela Organização da Propriedade Intelectual (OMPI), para uma gestão 

comercial e econômica, dirigida pela Organização Mundial do Comércio (OMC)8. A 

propriedade intelectual foi posicionada, então, como uma questão de estratégia político-

econômica para o mundo.  

  Some-se a isso a maior possibilidade de vantagens para os titulares de direitos de 

propriedade intelectual, pois com seus direitos melhor regulados e protegidos, esses 

titulares monopolizam mercados, obtendo um retorno financeiro maior com a venda de 

seus bens. Propicia-se assim uma busca pela ampliação e perpetuação de tal monopólio, 

em detrimento dos interesses sociais e da mitigação dos princípios que criaram e 

                                                           
6  Como explica DERCLAYE & LEISTNER com o recrudescimento dos direitos de propriedade 
intelectual, com o aumento de objetos protegidos pelo mesmo direito, com a criação de novos institutos 
de propriedade intelectual, com os escopos iniciais de proteção alargados, com legislações que geravam 
interpretações errôneas, e com a livre utilização do instituto da concorrência desleal como argumento 
comum para a extensão da proteção exclusiva, d novos problemas envolvendo sobreposição de direitos 
entre institutos de propriedade intelectual apareceram. DERCLAYE Estelle & LEISTNER Matthias. 
Intellectual Property Overlaps – A European Perspective. Oregon:Hart Publishng, 2011, p. 5. 
7 Como por exemplo, a possibilidade de proteção de marcas tridimencionais. 
8 “With the signing of the TRIPS5 in 1994, the international protection of IPR, until then organized 
exclusively under the aegis of the World Intellectual Property Organization (WIPO), moved into the 
sphere of competence of the WTO (Zhang, 1994) This adoption of IPR protection into the domain of the 
WTO was of considerable importance. It signified the enforcement, for and on behalf of the WTO, of 
international standards largely based on the ones established in the most advanced countries. Coming 
after the considerable reinforcement of IPR in the Northern countries, the signing of the TRIPS heralded 
the enforcement of this new, stricter patent regime on a worldwide scale (Remiche and Desterbecq,1996; 
Reichman and Lange, 2000). The new treaty, by implementing so-called minimum standards, insured a 
dramatic worldwide upward harmonization and has introduced a radical break with some of the 
foundations and rules which had hitherto shaped international IPR protection.” 
CORIAT, Benjamin; ORSI, Fabienne & D`ALMEIDA, Cristina. TRIPS and the international public 
health controversies: issues and challenges. In Industrial and Corporate Change, novembro, 2007, p. 
07. 
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delimitaram cada instituto de propriedade intelectual em face do interesse público e do 

livre mercado.9 

A propriedade intelectual e seu regime de exclusão são uma criação artificial, 

um direito que nasce da Lei e não um direito natural. Os direitos de exclusividade foram 

criados artificialmente pelo Estado para reequilibrar o mercado e beneficiar a sociedade. 

Uma das teorias econômicas que justificam a criação de um regime de exclusiva para se 

proteger os bens imateriais, é a defensora do equilíbrio da falha de mercado.10  

Essa teoria, resumida de forma livre, sustenta que a regra é a livre concorrência de 

mercado e a liberdade de cópia. No entanto, tais regras para os bens intelectuais acabam 

por gerar uma eliminação do valor econômico desses, pois quando um bem intelectual é 

colocado no mercado, sem a devida regulação, a liberdade de cópia elimina o retorno do 

investimento feito para a criação dessa obra desestimulando o investimento e a inovação 

na geração de novos bens desta natureza, que muito auxiliam o desenvolvimento de 

nossa sociedade.  

Como o que gera valor em nossa economia de mercado é a escassez, a tendência 

é que esses bens de livre e ampla utilização percam o seu valor econômico, levando, por 

consequência, ao não desenvolvimento da sociedade, uma vez que tanto criadores 

quanto investidores não inovarão mais na geração de conhecimentos para melhorar a 

qualidade de vida de todos.  

Tal falha desequilibra o mercado e a livre iniciativa, forçando o Estado a intervir 

e criar uma limitação artificial para o acesso aos bens intelectuais, o que torna o 

abundante escasso, aumentando assim, o valor do bem. Entretanto, o que deve ser 

observado nesta teoria é que o objetivo principal da criação artificial de um regime 

jurídico e econômico de propriedade intelectual, que gera a restrição ao acesso desses 

bens pela sociedade, é justamente a geração de mais bens intelectuais com base nos 

conhecimentos gerados pelos bens já criados e a livre utilização deles pela sociedade, ao 

                                                           
9 MOFFAT, Viva. Mutant Copyrights and Backdoor Patents: The Problem of Overlapping Intellectual 
Property Protection. Berkeley Technology Law Journal, Vol. 19, 2004; U Denver Legal Studies 
Research Paper Series. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=972358>. Acesso em 08 de agosto de 
2012, p. 1474-1476. 
10 Vide neste sentido: Denis Barbosa, Op. Cit, 2003; GORDON, Wendy.  Fair Use as Market Failure: A 
Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and Its Predecessors, Columbia Law Reviw. n. 
82,  1982, p. 1600-1657 . 

http://ssrn.com/abstract=972358


ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
PATRÍCIA CARVALHO DA ROCHA PORTO  

140 
 

PIDCC, Aracaju, Ano IV, Edição nº 08/2015, p.135 a 155 Fev/2015 | www.pidcc.com.br 

final de um determinado período, após o razoável retorno do investimento gasto pelo 

titular do bem intelectual.11 

Observamos que a criação de uma política de propriedade intelectual é uma 

medida de fundo essencialmente econômico, de política econômica, especificamente. 

Por serem direitos criados para serem exceções e não a regra, esses direitos de exclusiva 

devem ser limitados e utilizados dentro do escopo econômico e jurídico/constitucional 

para os quais foram criados.  

Com efeito, cada instituto de propriedade intelectual foi criado com fundamento 

em uma justificativa político-econômica e, no caso de alguns países, como o Brasil, 

também constitucional. Cada um deles possui uma função determinada, devendo 

respeitar o princípio da especificidade das proteções. Seus domínios devem ficar 

adstritos aos limites, principalmente ao de espaço e tempo, criados por essa justificativa 

e delimitados por essas funções e especificidades.12  

É pertinente verificarmos a existência de sobreposição ou de colisão de direitos 

de propriedade intelectual. É também de crucial importância averiguarmos se a não 

ponderação, dentro do cotejo acima, da utilização e dos limites dos bens intelectuais 

sobrepostos ou colidentes prejudica o interesse público e a sociedade em detrimento dos 

interesses privados.  

 

3. A SOBREPOSIÇÃO OU A COLISÃO ENTRE O DIREITO DE PATENTES 

DE FÁRMACOS E O DIREITO AO SIGILO E AO USO EXCLUSIVO DE 

DADOS DE TESTES CLÍNICOS. 

A questão que se deseja investigar na presente seção é a existência de 

sobreposição ou de colisão de direitos entre o direito de patentes de fármacos e o direito 

ao sigilo e ao uso exclusivo de dados de testes clínicos. 

 

3.1 Da proteção dos direitos. 

                                                           
11 “A propriedade intelectual seria um remédio para o desbalanceamento do mercado, estimulando os 
inventores a criarem e os comerciantes a investirem para beneficio final da sociedade e da economia de 
mercado no caso das marcas. Entretanto, o sistema de proteção de PI se torna um veneno se utilizado em 
excesso e a consequência desse excesso de direitos é o desequilíbrio novamente do sistema. É exatamente 
o que acontece com a sobreposição de direitos de PI, que acaba por dar mais direitos para o titular e 
diminuir a contrapartida justa que a sociedade deveria receber.” PORTO. Patricia Carvalho da Rocha. 
Limites à Sobreposição de Direitos de Propriedade Intelectual. Revista da ABPI nº 109, 2010, p. 6. 
12 Vide maiores explicações sobre esta ponderação em: BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à 
Propriedade Intelectual, v I, Rio de Janeiro, Lumens Juris, 2010, p. 84-85 e 310 a 311. 
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A proteção aos dados de testes é uma proteção jurídica ao investimento em 

pesquisas e testes realizados pelos fabricantes de medicamentos como exigência à 

aprovação desses medicamentos pelos órgãos de regulamentação.13 Esse investimento 

não gera necessariamente uma inovação ou alguma contribuição de conhecimento 

tecnológico da sociedade14, da forma que ocorre com a patente. Como investimentos em 

estudos que verifiquem a toxidade, os efeitos colaterais,  e a segurança no consumo do 

medicamento, muitas vezes são mais caros que o próprio desenvolvimento da molécula 

e sua proteção por patente, criou-se uma proteção exclusiva sobre tais estudos para 

proteger todo o investimento feito. 

Já a justificativa para o sistema de patentes está no incentivo à inovação e na 

criação de novos bens tecnológicos, que auxiliam no desenvolvimento da humanidade. 

Ainda, ao fim do prazo de monopólio legal, este sistema deve incentivar a concorrência 

e a comercialização destes bens a preços competitivos. Tal incentivo se dá através da 

garantia de um monopólio temporário que proporciona aos titulares das patentes uma 

exclusividade de marcado, gerando para estes um retorno financeiro, de forma a 

recompensar seus investimentos com a inovação. Ao fim deste período de exclusiva a 

patente expira e o bem protegido entra em domínio público.  

Internacionalmente foi prevista em TRIPS15 uma obrigação de proteção contra o 

uso de terceiros a essas informações. A tutela dessa proteção não é imposta de forma 

detalhada no tratado, e deixa em aberto a forma de proteção a ser adotada por cada país 

membro.  

A discussão se a proteção dessas informações seria adequada, por violar o 

interesse público e a contrapartida para o desenvolvimento tecnológico, ficou mitigada 

com a obrigatoriedade na adoção dessa proteção pelos países signatários de TRIPs. Não 

obstante, ponderações acerca dos limites dessa proteção devem ser realizadas, dada a 

ausência de benefícios para a sociedade dessa proteção: 
                                                           
13 No Brasil, os requisitos para o registro de medicamentos novos são definidos na Lei 6360/1976 [7] e na 
RDC 136/2003 [8]. Na Lei 6360/1976, artigos 16.II. e 16.III. (Santos & Ferreira, sd.). 
14 Pode gerar, mas não é obrigatória para a concessão da proteção. 
15  Art. 39.3 Os Membros que exijam a apresentação de resultados de testes ou outros dados não 
divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável como condição para aprovar a comercialização 
de produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos que utilizem novas entidades químicas 
protegerão esses dados contra seu uso comercial desleal. Ademais, os Membros adotarão providências 
para impedir que esses dados sejam divulgados, exceto quando necessário para proteger o público, ou 
quando tenham sido adotadas medidas para assegurar que os dados sejam protegidos contra o uso 
comercial desleal”. 
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“para a proteção de tais dados de testes, não entram em causa a novidade da tecnologia, ou 
a sua atividade inventiva, com ocorre no caso das patentes. Entre a proteção de dados de 
testes e as patentes, as considerações são diversas, os efeitos pretendidos são diversos. No 
entanto, na hipótese de haver uma patente relativa ao material protegido, a proteção de 
dados, fornecidos a certo tempo durante a proteção da patente poderá ter o efeito de 
extensão da proteção de mercado 16 além do prazo do privilégio. 
Desta forma, tal proteção restringe a competição em três hipóteses: 
a) juntamente com as patentes,  
b) em lugar delas quando a patente não exista, ou  
c) além do escopo das patentes.  

 

 3.2 A política de medicamentos genéricos e os dados de testes clínicos  

 

No Brasil é exercida da Política Nacional de Medicamentos, que tem por 

objetivo garantir o acesso da população a medicamentos considerados essenciais. Um 

dos instrumentos que promovem o sucesso e eficácia de tal política é a política de 

medicamentos genéricos (Dias & Romano-Lieber, 2006).  

O objetivo da política de medicamentos genéricos se verifica pelos estudos da 

Fundação Oswaldo Cruz: 
“Os medicamentos genéricos são medicamentos similares a um produto de referência ou 
inovador, que pretendem ser com este intercambiável, geralmente produzidos após a 
expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, 
comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade (Dias & Romano-Lieber, 2006)”. 
 

e do Instituto de Economia da UFRJ: 
 
“A classificação dos medicamentos, no que diz respeito aos direitos de propriedade 
industrial, nos mercados farmacêuticos é dividida entre aqueles medicamentos que estão 
sob patentes e são vendidos sob um nome comercial e aqueles medicamentos cujas patentes 

                                                           
16 [Nota do Autor] Carlos M. Correa, Correa, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, 
Commentary on the TRIPs Agreement, Oxford, 2007, p. 366 e seg. (citado aqui como “Correa”).., “Las 
consecuencias para la salud pública y la agricultura de estas disposiciones son importantes. La 
“exclusividad de datos” no confiere derechos de exclusión como una patente, pero crea una barrera 
elevada y eficaz a la competencia de los productos genéricos. Aún cuando se trate de un producto que 
nunca haya estado protegido o cuya patente hubiese caducado, mientras exista exclusividad, no puede 
aprobarse la comercialización a un fabricante de genéricos, excepto que el fabricante formule y desarrolle 
todo el conjunto de datos de prueba necesarios para obtener la aprobación. Esta opción es costosa, 
requiere mucho tiempo y plantea serias preocupaciones de tipo ético y económico. Duplicar las pruebas 
existentes no es sólo un derroche económico sino, en el caso de los medicamentos, también un hecho 
éticamente cuestionable, ya que implica poner en innecesario riesgo a personas para obtener resultados 
que ya se conocen. La exclusividad de datos puede, además, dependiendo de la legislación nacional, hacer 
ilusoria la concesión de licencias obligatorias y el uso no comercial realizado por los gobiernos, pues por 
más que se autorice el uso de una patente bajo esas modalidades, el licenciatario no podría registrar un 
producto genérico sin incurrir en los costos necesarios para duplicar los datos de prueba, ni aun 
ofreciendo una compensación a quien desarrolló los datos. Por otra parte, los gobiernos generalmente no 
podrán esperar hasta que se obtenga un nuevo conjunto de datos de prueba para satisfacer sus necesidades 
de salud pública”. Do mesmo autor, nota-se See Carlos Correa, Protection of Data Submitted for the 
Registration of Pharmaceuticals. Implementing the Standards of the TRIPS Agreement, South Centre, 
Geneva 2002 (available at <http://www.southcentre.org/publications/protection/toc.htm>). 
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já expiraram, que são vendidos ou sob  um nome comercial ou sob a denominação genérica 
do princípio ativo.” 
(...) 
 
“A política de genéricos tem sido uma das principais tentativas governamentais para 
ampliar o acesso da população a medicamentos. Sua concepção está baseada na ideia de 
que, uma vez expirada a patente, a introdução de produtos baseados no medicamento 
original, mas comercializados sem marca, contribua para o aumento da concorrência 
e redução das assimetrias de informação existentes no mercado de medicamentos 
(Hasenclever 2004)”. Grifos nossos 

 
Segundo argumentam Dias & Romano-Lieber (2006) em seu estudo, dentre os 

fatores que possibilitam que o medicamento genérico se torne mais barato e acessível 

para a população, encontra-se a ausência de exigência de testes clíticos para a sua 

aprovação: 
 “ Dentre as estratégias para a promoção do acesso a medicamentos, encontra-se a política 
de medicamentos genéricos, que são mais baratos do que os medicamentos inovadores, 
devido em grande parte ao fato de não recaírem sobre o genérico os custos relativos ao 
desenvolvimento da molécula e os custos dos estudos clínicos necessários.” Grifos 
nossos. 
 

Não obstante tal argumento, encontramos positivado em lei, como veremos 

adiante, o direito dos titulares dos medicamentos de referência ao sigilo e uso exclusivo 

dos dados de testes clínicos. A utilização da sobreposição ou da colisão de um direito 

determinado direito, como o de dados de testes, para perenizar o monopólio de uma 

patente não é novidade, mas, até hoje, esta questão não foi devidamente resolvida e 

ainda gera discussão17. 

A exclusividade dos dados de testes é de grande relevância para os titulares de 

patentes de medicamentos, visto que ela atua como mais um obstáculo para a entrada de 

medicamentos genéricos no mercado. A entrada de medicamentos genéricos e similares 

no mercado aumenta a concorrência entre as empresas, diminuindo seus preços e custos 

e permitindo o acesso da população a remédios que antes tinham preços proibitivos. Do 

pondo de vista concorrencial, uma importante oportunidade de geração de receita para 

os fabricantes de medicamentos genéricos é a oriunda de ser o primeiro a ganhar a 

                                                           
17  Como verificamos nas colocações de um estudo americano de 2010:“Muitas vezes as empresas 
procuram estender esses monopólios por períodos  excessivamente longos de tempo, através de 
estratégias de perenização, variando de litígios agressivos até a manipulação engenhosa das leis de 
patentes.Tais estratégias, embora em conformidade com a lei, resultam em contravenção acentuada dos 
interesses de uma concorrência saudável, vão contra o espírito das leis de patente, os interesses dos 
fabricantes de genéricos e, sobretudo, os interesses do consumidor”. DWIVEDI Gaurav; HALLIHOSUR 
Sharanabasava & RANGAN,Latha , Evergreening: A deceptive device in patent rights. Technology in 
Society, Volume 32, Issue 4, November 2010, p. 324-330.  
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aprovação de comercialização e lançamento de um medicamento genérico no mercado 

(Curley & Host, 2012). 

 

3.3 Da diferença das proteções. 

A proteção ao sigilo e ao uso exclusivo dos dados de testes clínicos é diferente 

da proteção patentária e pode ser concedida em paralelo à concessão da patente.  A 

concessão de uma patente não garante a concessão de um registro sanitário, ou vive-

versa.  

Ressalta-se que tal direito não é impeditivo para a entrada de um concorrente no 

mercado por proibição de utilizar as informações publicadas nas patentes. Para evitar tal 

barreira temos a exceção ao direito de patente elencada no artigo 43, VII, da Lei 9279-

96 -  a chamada exceção bolar18.  O que ocorre é que o direito a exclusividade e ao 

sigilo dos dados de testes clínicos impede o acesso a informações importantes para a 

autorização sanitária de um medicamento, obrigando ao concorrente refazer todos os 

testes clínicos já existentes, aumentando os custos do medicamento genérico e 

dificultando o acesso a este medicamento pelos usuários a preços mais competitivos.  

A exclusividade na utilização dos dados de testes atua como elemento 

complementar ou suplementar às patentes, para dificultar, ou pelo menos, encarecer a 

entrada de produtos genéricos ou similares no mercado e o seu acesso ao público. Age 

também como uma barreira ao mercado por empresas concorrentes, mesmo que essas 

tenham capacidade tecnológica para levar medicamentos similares ao mercado: 
“ (...) é claro o interesse público na entrada no mercado de produtores alternativos, uma vez 
amortizados os gastos de pesquisa tecnológica 19. Tal manifestação do interesse público  
opera no sentido de reduzir os preços e aumentar a oferta do produto. Ao nível legislativo, o 
interesse público na entrada de novos produtores no mercado se acha demonstrado pelo 
disposto no art. 20 da Lei 6.360/76, lei do registro sanitário de medicamentos, que garante a 

                                                           
18  Lei 9279/96 - Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica: aos atos praticados por terceiros não 
autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de 
informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou 
em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos 
prazos estipulados no art. 40. 
 19 [nota do autor] Tal tese não é de nenhuma forma progressista, mas rigorosamente liberal. O ponto 
justo de equilíbrio entre proteção e uso das informações deve ser alcançado, mas, como notam LEVIN, 
R.; KLOVORICK, A.; NELSON, R. & WINTER, S. (1987) em Apropriating the Returns from Industrial 
Research and Development. Brookings Papers on Economic Activity, (3), não se deve acreditar que um 
nível maior de proteção da tecnologia seja necessariamente melhor, que resulte em mais inovação técnica, 
maior desempenho econômico, vantagens para o nível de vida da população, níveis mais elevados de 
competitividade, etc. Ao contrário, o aumento excessivo de proteção pode incentivar investimentos 
repetidos, que são anticompetitivos; pode elevar preços além da taxa adequada de retorno; pode 
desacelerar o processo de geração e difusão da tecnologia. 
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comercialização de produtos similares, uma vez admitido à comercialização um novo 
produto. 
(...) 
Embora não se trate de um monopólio econômico, pois – em tese – a replicação do mesmo 
teste pelo concorrente facultaria tal entrada (na inexistência de patente ou cultivar), certo é 
que o não-uso da informação de que a Administração dispõe traz uma ineficiência 
econômica em favor exclusivo da parte que fez o investimento para fazer os testes.  
Note-se que tal exclusividade não protege uma contribuição ao conhecimento tecnológico 
de todos, como ocorre no caso da patentes, que são publicadas para aumento da técnica. 
Essa exclusividade impede a entrada no mercado mesmo das empresas que tenham 
capacidade tecnológica para levar a inovação ao mercado. O que tal exclusividade garante é 
uma vantagem comparativa para quem tem disponibilidade econômica para gastar, e não 
quem tem capacidade tecnológica. 
 
(...) impor à autoridade pública que finja desconhecer o que conhece, a toxidade e outros 
dados, em exclusivo proveito do fornecedor dos dados. Essa segunda restrição já não tem a 
mesma natureza do dever de proteger os dados íntimos do requerente do registro. Têm em 
comum as duas hipóteses apenas o interesse do requerente em excluir concorrentes. 
 
Aqui se contrapõem em difícil conciliação dois princípios básicos: a restrição que impede 
terceiros de entrar no mercado, ainda que a autoridade pública tenha os dados necessários 
para proteger o público, restrição que é correlativa ao investimento feito pelo registrante, e 
o princípio do acesso livre ao mercado por todos agentes econômicos leais e capazes. 
(Barbosa, 2009)” 

  

3.4 Das leis nacionais que protegem o sigilo e o uso exclusivo dos dados de 

testes.  

A proteção desses dados é garantida no país pela Lei 10.603/2002  - para 

resultados de testes ou outros dados não divulgados apresentados às autoridades 

competentes como condição para aprovar ou manter o registro para a comercialização 

de produtos farmacêuticos de uso veterinário, fertilizantes, agrotóxicos seus 

componentes e afins20 – e pelo artigo 195, XIV da Lei 9279/96 - para os demais dados 

de testes, incluindo dados de testes de medicamento de uso em humano21.    

                                                           
20 Art. 3o A proteção das informações, definidas na forma dos arts. 1o e 2o e pelos prazos do art. 4o, 

implicará a: 
I - não-utilização pelas autoridades competentes dos resultados de testes ou outros dados a elas 

apresentados em favor de terceiros; 
II - não-divulgação dos resultados de testes ou outros dados apresentados às autoridades competentes, 

exceto quando necessário para proteger o público. 
§ 1o O regulamento disporá sobre as medidas adequadas para a não-divulgação de tais informações 

por parte das autoridades às quais foram apresentadas, garantindo, porém, o seu livre acesso ao público 
em geral após o período de proteção a que se refere o art. 4o. 

§ 2o Após o período de proteção, as autoridades competentes pelo registro deverão, sempre que 
solicitadas, utilizar as informações disponíveis para registrar produtos de terceiros, ressalvada a 
possibilidade de exigir outras informações quando tecnicamente necessário. 
21 Faz-se aqui uma crítica, por não se entender a razão pela qual a Lei 10.603/2002 não tutela igualmente 
produtos farmacêuticos de uso humano. Caso o medicamento para uso humano fosse tutelado pela 
referida lei, teríamos uma exclusividade limitada e definida, com regras e exceções, de acordo com as 
exigências constitucionais do artigo 5º, XXIX da Constituição Federal  Pedro Marcos Nunes Barbosa 
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A Lei 10.603/2002 obriga a Administração Pública22 a manter em sigilo por um 

período determinado os dados de testes fornecidos a ela para fins de autorização de 

registros sanitários23. No entanto, as informações tuteladas pelo artigo 195, XIV da Lei 

9279/96 – incluindo dados de testes de medicamentos de uso humano -  não possuem 

limite temporal ao seu sigilo e uso por terceiros.  

A análise detalhada de tais legislações 24  não é objeto de nosso estudo, não 

obstante, faremos aqui alguns comentários sobre o artigo 195, XIV da Lei 9279/96, que 

consideramos pertinente para a nossa análise.  

A primeira crítica que se faz ao mencionado artigo diz respeito ao fato deste não 

estipular um prazo para o término da proteção das informações por ele tuteladas. A falta 

de prazo para que tais informações sejam disponibilizadas para o conhecimento 

tecnológico da sociedade, fere o artigo 5º, XXIX da Constituição Federal, pois este 

prevê que a proteção de “outras criações industriais” deve observar o interesse social e o 

desenvolvimento econômico e social do país. Como bem pondera Pedro Marcos Nunes 

Barbosa (2008) “não havendo limites temporais e materiais à proteção, nenhum 

                                                                                                                                                                          
também observa e critica tal fato com profundidade em sua monografia: BARBOSA, Pedro Marcos 
Nunes. A proteção dos dados de testes sigilos submetidos à regulação estatal. Disponível em: 
http://www.nbb.com.br/pub/propriedade07.pdf. Acesso em: 25/11/2013. 
22 Art. 3o A proteção das informações, definidas na forma dos arts. 1o e 2o e pelos prazos do art. 4o, 
implicará a: 

I - não-utilização pelas autoridades competentes dos resultados de testes ou outros dados a elas 
apresentados em favor de terceiros; 

II - não-divulgação dos resultados de testes ou outros dados apresentados às autoridades competentes, 
exceto quando necessário para proteger o público. 

§ 1o O regulamento disporá sobre as medidas adequadas para a não-divulgação de tais informações 
por parte das autoridades às quais foram apresentadas, garantindo, porém, o seu livre acesso ao público 
em geral após o período de proteção a que se refere o art. 4o. 

§ 2o Após o período de proteção, as autoridades competentes pelo registro deverão, sempre que 
solicitadas, utilizar as informações disponíveis para registrar produtos de terceiros, ressalvada a 
possibilidade de exigir outras informações quando tecnicamente necessário. 
23 rt. 4o Os prazos de proteção a que se refere o art. 3o serão: 

I - para os produtos que utilizem novas entidades químicas ou biológicas, de dez anos contados a 
partir da concessão do registro ou até a primeira liberação das informações em qualquer país, o que 
ocorrer primeiro, garantido no mínimo um ano de proteção; 

II - para os produtos que não utilizem novas entidades químicas ou biológicas, de cinco anos contados 
a partir da concessão do registro ou até a primeira liberação das informações em qualquer país, o que 
ocorrer primeiro, garantido no mínimo um ano de proteção; 

III - para novos dados exigidos após a concessão do registro dos produtos mencionados nos incisos I e 
II, pelo prazo de proteção remanescente concedido aos dados do registro correspondente ou um ano 
contado a partir da apresentação dos novos dados, o que ocorrer por último. 
24 Para maior compreensão do tema recomendamos os estudos de Denis Borges Barbosa e de Pedro 
Marcos Nunes Barbosa: 
BARBOSA, Denis Borges. Do sigilo dos testes para registro sanitário. Disponível em: 
grotius.net/arquivos/200/propriedade/93.doc . Acesso em 25/11/2013.  
BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. A proteção dos dados de testes sigilos submetidos à regulação 
estatal. Disponível em: http://www.nbb.com.br/pub/propriedade07.pdf. Acesso em: 25/11/2013. 

http://www.nbb.com.br/pub/propriedade07.pdf
http://www.nbb.com.br/pub/propriedade07.pdf
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desenvolvimento tecnológico e econômico será atingido, senão exclusivamente pelo 

titular do sigilo”.  Ao determinar uma proteção indefinida dos dados de testes - onde tal 

proteção visa unicamente proteger o investimento do titular, sem que este tenha gerado 

nenhuma contrapartida para o conhecimento tecnológico da sociedade ou para a 

inovação - um monopólio sem nenhum benefício em contrapartida é instituído. Tal 

monopólio fere a livre concorrência 25  e o interesse público ao livre acesso às 

informações que dizem respeito à sociedade, posto que os dados de testes de 

medicamentos não são informações que dizem respeito somente às empresas detentoras 

e geradoras de tais informações, mas também à sociedade. Dados sobre efeitos 

colaterais, toxidade e riscos dos medicamentos destinados ao consumo humano e animal 

dizem respeito a todos. 

A proteção sem tempo determinado e a ausência de exceções nessa proteção em 

casos de interesse público, fere também o direito ao consumidor, tutelado na 

Constituição Federal, artigo 5º, XXXII, como bem aponta Denis Barbosa (2009): 
Muitas objeções se fazem a este sistema de proteção paralelo ao de patentes. Ao 
contrário da patente, cujo pressuposto é a revelação da tecnologia, a reserva legal de 
tal conjunto de dados e de testes consagra a manutenção do segredo - e não sua 
socialização. Além disto, ao impor reserva sobre um conjunto de dados relativos à 
eficácia ou toxidade de um produto, mesmo ressalvando a publicação dos segmentos 
de testes exigidos por lei, a legislação labora contra o interesse do consumidor, em 
área extremamente sensível.  

Manter a tutela dos dados de testes de medicamentos para uso humano sob a 

égide do artigo 195, XIV, da Lei 9279/95, equipara os dados de testes aos segredos 

industriais, sendo que esses dois bens possuem naturezas distintas.  Como já 

mencionado, os segredos industriais dizem respeito às empresas detentoras de tais 

informações, enquanto os dados de testes são de interesse público e devem ser tratados 

de maneira distinta. 

Entendemos que a colidência no uso de proteções distintas – patentes e dados de 

testes - , principalmente para estender o uso exclusivo de um bem cuja patente já 

expirou, ou como barreira de entrada e de acesso a medicamentos, é danosa ao interesse 

social, viola a Constituição Federal e deve combatida. Tal dano é evidenciado em 

julgado Peruano: 
Proceso 114-AI-2004, El Tribunal De Justicia de la Comunidad Andina, en San Francisco 
de Quito, a los ocho días del mes de diciembre de dos mil cinco. “Desde el punto de vista 

                                                           
25 Direito positivado no artigo 170 da Constituição Federal. 
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de la salud pública, previsto como límite primero en el artículo 266 de la Decisión 486, 
cabe poner de relieve que, en tratándose de consumidores de productos farmacéuticos, 
en países en desarrollo como los de la Comunidad Andina, la concesión de derechos 
exclusivos, por períodos de tiempo determinados, puede entrar en conflicto con 
derechos humanos fundamentales como la salud y la vida, toda vez que el consumo de 
los medicamentos está relacionado con su precio, y el precio de monopolio puede 
hacer imposible el acceso al medicamento, pudiendo llevar a la enfermedad y a la 
muerte a sus potenciales consumidores. En el caso de los datos de prueba, su 
protección por un período de tiempo determinado surte el efecto de extender 
indebidamente el monopolio de la patente, prolongando de esta manera, visto el 
diferimiento de la libre competencia en el mercado, la dificultad de acceso al 
medicamento”. Grifos nossos. 
 

3.5 O Caso Lundback x ANVISA. 
 

Verificamos que a falta de clareza e limites na proteção de dados de testes, 

especialmente de medicamentos para uso em humanos, cuja tutela é pela lei geral de 

propriedade industrial, gera conflitos, inclusive entre a Administração Pública e os 

titulares dos dados exclusivos.  

Apoiada na Lei 9.787/99, que regulamenta os medicamentos genéricos, a 

ANVISA permite que outros fabricantes registrem cópias de medicamentos já 

comercializados, cuja proteção patentária já tenha expirado, sem a necessidade de 

realizar os testes clínicos exigidos. A agência se pauta nos dados já fornecidos pelos 

fabricantes do medicamento referência para autorizar a entrada dos genéricos, através de 

testes comparativos. (Santos & Ferreira, sd.). 

A atitude da Agência Reguladora tem gerado discussões entre os juristas 26, 

acerca da legalidade de tal ato e ações judiciais das empresas titulares dos dados de 

testes, que reclamam na justiça a violação dos seus direitos garantidos por lei, por parte 

da ANVISA. 

                                                           
26 Nesse sentido, vide a análise jurídica de Pedro Marcos sobre o conflito: 
“(...) é constante a reclamação de titulares de  tecnologia sobre a patente violação – pelo órgão sanitário – 
do dispositivo de natureza  concorrencial.  Insta ressaltar que a agência reguladora não deveria 
sumariamente descumprir o  dispositivo102, eis que “quem postule a inaplicabilidade de uma norma legal 
a um caso  concreto, por incompatibilidade com a Constituição, há de comprovar cabalmente a  existência 
do vício”. Como regra, a “comprovação cabal” não pode caber, ex officio, ao órgão executor do direito 
alheio. Tal compreensão emana da auto-executoriedade das leis, que, por sua vez, deriva da noção e 
presunção – não absoluta – de validade e eficácia das normas jurídicas. Elucide-se que, apesar do 
destinatário da norma estampada no artigo 195, XIV, da Lei 9.279/96, ser o infrator, o beneficiário dos 
dados alheios, factualmente, a conduta do agente (do órgão estatal) configura crime na forma do artigo 
13, §2º, “a”, e 325 do Decreto-Lei 2.848/40. Como é de conhecimento basilar do direito, ao Poder 
Judiciário104 cabe apreciar a validade e eficácia da lei em face da Lei maior, tendo em vista o disposto no 
artigo 102, I,a.” (Nunes Barbosa, 2008). 
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Em demanda proposta por Lundbeck do Brasil LTDA. e H. Lundbeck A/S 

contra a ANVISA, perante a 7ª Vara Federal do Distrito Federal 27 , se discutiu a 

legalidade do ato da ANVISA em autorizar o registro do medicamento genérico e 

similar, com base nos resultados de testes previamente apresentados pelo detentor do 

medicamento de referência, cuja patente já expirou. As Autoras pediram a nulidade do 

ato da ANVISA, que concedeu para a empresa Aché o registro sanitário do 

medicamento genérico do remédio LEXAPRO, de titularidade da Lundback. No 

presente caso as Autoras ganharam em primeira instância. A ANVISA requereu a 

suspensão dos efeitos da sentença até o transito em julgado da ação. O TRF2 negou o 

requerimento da ANVISA, que entrou com recurso contra esta denegação junto ao STJ. 

Este, por sua vez, proferiu decisão permitindo a suspensão dos efeitos da sentença de 1º 

instância, com base na potencial lesão à saúde e economia públicas (Santos & Ferreira, 

sd.). 

A ANVISA recorreu da decisão e em segunda instância esta foi revertida por 

unanimidade, pela 5º Turma do TRF1. A Turma reconheceu o direito da Lundbeck com 

relação à exclusividade de uso de seus dados e da obrigação de sigilo pela ANVISA. 

Entretanto, entendeu que a Lundbeck não comprovou o vazamento da informação para 

terceiros, nem o uso das informações pela ANVISA como base para a concessão do 

registro. Para os julgadores, a mera presunção da ANVISA de que os medicamentos são 

seguros, dada a comprovação da bioequivalencia entre os medicamentos e da 

comprovação anterior de eficácia do medicamento de referência, não é prova de uso 

desleal das informações. A decisão foi objeto de recurso e seguiu para as instâncias 

superiores para o julgamento final. Segue abaixo parte da decisão: 

7. O art. 3º, XXI, da Lei n. 6.360/1976, com a redação dada pela Lei n. 9.787/1999, define 
medicamento genérico como “medicamento similar a um produto de referência ou 
inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a 
expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, 
comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela DCB ou, na sua 
ausência, pela DCI”. 

8. Não consta que o medicamento de referência (LEXAPRO®) seja objeto de proteção 
patentária. 

                                                           
27  Processo n. 2008.34.00.016643-4. Disponível em 
http://www.jfdf.jus.br/inteiro_teor/doc_inteiro_teor/7vara/2008.34.00.016643-4_sentenca_09-05-
2011.doc Acesso em 01/12/2013. 
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9. É evidente a proteção legal contra o uso desleal e não autorizado de resultados de testes e 
outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham 
sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a 
comercialização de produtos farmacêuticos. 

10. Os resultados de testes e outros dados não divulgados apresentados pelas autoras à 
ANVISA para obtenção do registro do medicamento LEXAPRO® enquadram-se nessa 
descrição e, por isso, estão submetidos à referida proteção legal (art. 195, XIV, Lei 
9.279/96). 

11. É verdade que, ao deferir registro de medicamento genérico similar ao LEXAPRO®, a 
ANVISA parte do pressuposto de que esse medicamento de referência é seguro, eficaz e de 
qualidade. Mas ela assim o faz com base na mera existência de prévio registro do 
medicamento de referência, não reexaminando os resultados de testes e outros dados não 
divulgados exigidos por ocasião do registro desse mesmo medicamento. Afinal, ao deferir o 
registro de medicamento genérico, a ANVISA afere sua segurança, eficácia e qualidade 
mediante análises de bioequivalência e biodisponibilidade. 

12. Essa conduta não se caracteriza como uso ou exploração de resultados de testes ou 
outros dados não divulgados, porquanto sua configuração pressupõe, antes de mais nada, 
conhecimento desses dados por parte de quem deles se beneficia (no caso, os fabricantes de 
medicamentos genéricos), o que não restou comprovado no presente caso. 

13. A Lei n. 10.603/2002 não faz referência a produtos farmacêuticos de uso humano 
justamente para compatibilizá-la com o regramento legal atinente a medicamentos 
genéricos, tratando-se, pois, de silêncio eloquente do legislador, e não de mera omissão 
legislativa. 

14. “O TRIPS não é uma Lei Uniforme; em outras palavras, não é um tratado que foi 
editado de forma a propiciar sua literal aplicação nas relações jurídicas de direito privado 
ocorrentes em cada um dos Estados que a ele aderem, substituindo de forma plena a 
atividade legislativa desses países, que estaria então limitada à declaração de sua recepção.” 
(REsp 642.213/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, 
julgado em 28/04/2010, DJe 02/08/2010) 

15. Descabe a aplicação analógica ou extensiva da Lei n. 10.603/2002 aos produtos 
farmacêuticos destinados a uso humano, os quais estão sujeitos a disciplina própria. 

16. Caso em que não restou demonstrada qualquer violação a direito de exclusividade das 
autoras relativamente a resultados de testes e outros dados não divulgados apresentados à 
ANVISA para registro do medicamento LEXAPRO®. 

17. Apelação e remessa oficial providas.28 

 
Observa-se que a decisão, não obstante dar ganho de causa para a ANVISA, por 

interpretar que os dados não foram utilizados, não ataca o mérito da discussão. Ao 

contrário, a Turma entendeu que o direito ao sigilo e ao uso exclusivo dos dados de 

testes é legítimo e que a lei, mesmo a relativa aos medicamentos de uso humano, que 

não prevê data de expiração para a exclusividade e para o sigilo deve ser respeitada e 

cumprida. Tal entendimento pode beneficiar e legitimar os atos das empresas dos 

medicamentos de referência na tentativa de dificultar a entrada de medicamentos 

                                                           
28 APELAÇÃO CÍVEL 0016573-55.2008.4.01.3400 (2008.34.00.016643-4)/TRF1/DF. Relator: Marcelo 
Albernaz. Data do julgamento 05/11/2012. 
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genéricos no marcado. Nota-se que a questão ainda é controversa e que mais estudos 

sobre o tema são necessários.  

 

3.6 Sobreposição ou colisão de direitos. 

Como vimos, patentes e dados de testes são direitos distintos com finalidades 

diferentes. Inicialmente, não se vislumbra qualquer sobreposição ou colidência de 

direitos entre os dois institutos. No entanto, verificamos que empresas de fármacos 

titulares de patentes estão alegando o seu direito ao sigilo e ao uso exclusivo dos dados 

de testes clínicos para anular concessões de registros sanitários para medicamentos 

genéricos. Ou seja, empresas cujas patentes de medicamentos já se encontram expiradas 

alegam o direito exclusivo aos seus dados de testes, para impedir que as empresas de 

genéricos consigam o registro sanitário de seus medicamentos, sem terem de refazer os 

testes clínicos.   

É nesse caso específico que doutrinadores entendem existir sobreposição de 

direitos entre os direitos de exclusividade de dados de testes e o direito de patente: 

 
“Both data exclusivity and patent protection may provide significant barriers to entry for  
generic firms seeking to enter the EU market. To the extent that both must usually be  
overcome in order to enter the EU market with a generic drug product, they may be seen  in 
this limited sense as overlapping rights (Curley & Host, 2012).” 
 
“The data exclusivity protects registration data or long-term studies resulting in clinical 
data in case of drugs for getting market approval for that drug whether protected by patent 
or not. Where there is a chance of overlap of the two forms of intellectual property rights, 
Patent and data exclusivity are meant to protect distinct IP rights. Hence, there is no 
question of double protection. DE protects efforts involved in registration data generated 
irrespective of whether the product is protected by patent or not whereas patents protects a 
novel product which is not obvious to the person having ordinary skill in the art or is non-
obvious. In other terms, unlike patent, grant of data exclusivity does not give market 
exclusivity. (Nair, 2006)” 

 

 Após o estudo do caso, não entendemos existir sobreposição de direitos entre 

patentes e dados de testes, visto que: a) são os bens intelectuais distintos; b) não se 

encontram sobrepostos em um mesmo bem material. 

 Com relação à existência de colisão de direitos, verificamos ser possível tal 

colisão somente nos casos em que os dados de testes são utilizados para dificultar a 

entrada de medicamentos genéricos no mercado, após a expiração da patente do 

medicamento de referência. Nesse caso específico observamos que ocorre um choque 

entre dois direitos distintos que tutelam diferentes bens imateriais, que, por sua vez,  
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existem em bens materiais diversos – o primeiro bem imaterial é a tecnologia protegida 

pela patente e que existe no medicamento e o segundo são os dados obtidos após a 

pesquisa e teste do medicamento, objetos de direito de exclusiva específico e que 

existem nos documentos fornecidos para os órgãos regulatórios.  

O direito ao sigilo e ao uso exclusivo dos dados de testes clínicos ultrapassa os 

limites de sua atuação e colide com o direito de patente – que uma vez expirado o seu 

tempo de exclusiva deve ter a tecnologia objeto do direito franqueada a todos - , 

podendo limitar a função e a finalidade do sistema patentário e causar o desequilíbrio 

deste sistema. Como última consequência, esta colisão frustra o objetivo maior da 

política de acesso de medicamentos, pois dificulta a entrada de um medicamento 

genérico a preços acessíveis no mercado. 

Adicionalmente, percebemos um conflito na utilização econômica de bens 

complementares para ampliar a apropriação exclusiva sobre um bem cujo direito de 

exclusividade já expirou e dificultar o acesso da sociedade a esse bem.  

Esses conflitos de direitos e nos usos econômicos dos bens lesam o interesse público, 

devendo, assim, serem mais bem estudados e compatibilizados.   

 
4. QUESTÕES A SEREM DISCUTIDAS: 

Mediante as análises e discussões acima, partimos da hipótese de que, se a sobreposição 

e a colisão de direitos não forem devidamente analisadas, balanceadas e limitadas 

segundo as funcionalidades e os objetivos constitucionais de cada instituto de 

propriedade intelectual haverá efeitos deletérios para a política pública nacional. Desse 

modo, estabelecer-se-ão barreiras para o amplo acesso a determinados bens a preços 

justos. 

Apresentamos abaixo algumas questões que entendemos devem ser analisadas quanto 

ao tema, em particular quanto ao caso apresentado no presente trabalho. 

 

· Há abusos na prática de se ter prejudicada a vigência e eficácia de um direito de 
patentes pela sobreposição ou colisão com outro direito de exclusiva? Em que 
casos? Tais práticas seriam sempre deletérias para a sociedade?  
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· Quais os prejuízos que podem advir para a sociedade e para as políticas públicas 
de acesso a medicamentos se estas práticas de sobreposição ou colisão não 
forem devidamente tuteladas e compatibilizadas? 
 

· Em quais casos um regime de compatibilidade seria necessário? 

 

CONCLUSÃO 

No presente estudo verificamos que a sobreposição e a colisão de direitos de 

propriedade intelectual não são questões novas, mas que devido à expansão dos direitos 

de propriedade intelectual e a expansão de sua relevância econômica tais assuntos 

merecem estudo e investigação aprofundados. Verificamos que o direito de exclusiva 

criado pelo sistema propriedade intelectual visa equilibrar a falha de mercado criada 

pela própria natureza não rival e não excludente dos bens imateriais. Como objetivo 

final, o sistema de PI pretende com essa exclusividade temporária fomentar a produção  

de informação e de conhecimento, que, após o término de uso exclusivo pelo titular,  

devem ser livremente utilizadas pela sociedade fomentando a difusão de conhecimento  

o acesso aos bens criados por essa tecnologia.  

Observamos que a existência de sobreposição ou colisão entre direito PI, em alguns 

casos, pode frustrar o objetivo final acima mencionado, desequilibrando o sistema de 

propriedade intelectual. Para que isso não aconteça, é necessário o estudo mais 

aprofundado desse fenômeno e de formas de compatibilização dos direitos colidentes e 

sobrepostos.  

Verificamos que pode existir colidência de direitos entre o direito ao sigilo e ao uso 

exclusivo de dados de testas clínicos e o direito de patentes de fármacos, 

especificamente quando da utilização do primeiro direito para dificultar a entrada de 

medicamentos genéricos baseados em medicamentos de referência, cujas patentes já 

expiraram. 

 Não obstante a ANVISA desconsiderar o direito de exclusiva dos titulares dos 

dados de testes de medicamentos de referência, quando da autorização de uso de 

medicamentos genéricos, a legitimidade de tal ação não é sedimentada em lei ou decisão 

jurisprudencial. Tal ato ainda gera questionamentos e controvérsias por parte da 

doutrina e da jurisprudência.  
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 Pelas razões acima, entendemos que mais estudos e discussões são necessários 

sobre essa matéria.   

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual, v. I e III. Rio 

de Janeiro: Lumens Juris, 2010. 

______. Do sigilo dos testes para registro sanitário, 2009. Disponível em: 

grotius.net/arquivos/200/propriedade/93.doc . Acesso em 25/11/2013.  

______. Uma introdução à propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 

2003. 

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. A proteção dos dados de testes sigilos submetidos 

à regulação estatal. Disponível em: 

http://www.nbb.com.br/pub/propriedade07.pdf. Acesso em: 25/11/2013. 

CORIAT, Benjamin; ORSI, Fabienne & D`ALMEIDA, Cristina. TRIPS and the 

international public health controversies: issues and challenges. In Industrial and 

Corporate Change, novembro, 2007, p. 07. 

CRUQUENAIRE, Alexandre & DUSOLLIER Séverine.  Le cumul des droits 

intellectuels.  Bélgica: Larcier, 2004. 

CURLEY, Duncan & HORST, Marleen. Patents and regulatory data exclusivity for 

medicinal products. In WILKOF, Neil & BASHEER, Shamnad. Overlapping 

Intellectual Property Rights. London: Oxford, 2012, p. 119-136. 

DERCLAYE Estelle & LEISTNER Matthias. Intellectual Property Overlaps – A 

European Perspective. Oregon: Hart Publishng, 2011.  

DIAS, Cláudia Regina Cilento; ROMANO-LIEBER, Nicolina Silvana. Processo da 

implantação da política de medicamentos genéricos no Brasil. Cad. Saúde 

Pública, Rio de Janeiro,  v. 22,  n. 8, Agosto de2006. Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102311X20060008000

14&lng=en&nrm=iso. Acesso em 30/11/2013.   

GORDON, Wendy.  Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of 

the Betamax Case and Its Predecessors, Columbia Law Reviw. n. 82,  1982.  

http://www.nbb.com.br/pub/propriedade07.pdf
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102311X2006000800014&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102311X2006000800014&lng=en&nrm=iso


ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
A SOBREPOSIÇÃO OU A COLISÃO ENTRE O DIREITO DE PATENTES DE FÁRMACOS E O DIREITO AO SIGILO 
E AO USO EXCLUSIVO DE DADOS DE TESTES CLÍNICOS. 

155 
 

 
PIDCC, Aracaju, Ano IV, Edição nº 08/2015, p.135 a 155 Fev/2015 | www.pidcc.com.br 

HASENCLEVER, Lia. O Mercado de Medicamentos Genéricos no Brasil. 

Disponível em 

http://www.patentes.org.br/media/file/Patentes/hasenclever_ufrj_%20mercado_m

edicamentos_genericos.PDF. Acesso em 30/11/2013.   

LANDES, William & Richard Posner. The Economic Structure of Intellectual 

Proprety Law. Cambridge: Belknap Press, 2003. 

LIPSZYC, Delia. Derecho de autor e derechos conexos. Buenos Aires: Zavalia, 1993. 

MOFFAT, Viva. Mutant Copyrights and Backdoor Patents: Theproblem of overlapping 

intellectual property protection. Berkeley Technology Law Journal, vol. 19, 

2004; U Denver Legal StudiesResearch Paper Series. Disponível em: 

<http://ssrn.com/abstract=972358>. Acesso em 10/01/2009. 

NAIR, Manisha Singh. Data exclusivity and patent unrelated. 2006. Disponível em: 

http://www.mondaq.com/india/x/43988/Trademark/Data+Exclusivity+Patents+Un

related. Acesso em 30/11/2013.PORTO, Patricia Carvalho da Rocha. Limites à 

Sobreposição de Direitos de Propriedade Intelectual. Revista da ABPI nº 109, 

2010.POUI LLET, Eugene. Traité des dessins et modeles. Paris: Marchal et 

Billard, 1903.SANTOS, Wilson da Costa & FERREIRA, Vitor Francisco. O 

Eventual Impacto do Cumprimento da Legislação de Proteção aos Dados 

Necessários para Registro de Medicamentos de Uso Humano no Brasil. In 

Revista Eletrônica da Seção Judiciária do DF. Nº 20, ano II, outubro, 2011.   

Disponível em 

http://revistajustica.jfdf.jus.br/home/edicoes/Outubro11/artigo_Wilson1.html. 

Acesso em 30/11/2013. TOMKOWIKZ, Robert. Intellectual Property Overlaps. 

Nova Iorque: Routledge, 2012.WILKOF, Neil & BASHEER, Shamnad. 

Overlapping Intellectual Property Rights. London: Oxford, 2012. 

Publicado no dia 04/03/2015 

Recebido no dia 22/12/2014 

Aprovado no dia 27/02/2015 

http://www.mondaq.com/india/x/43988/Trademark/Data+Exclusivity+Patents+Unrelated
http://www.mondaq.com/india/x/43988/Trademark/Data+Exclusivity+Patents+Unrelated
http://revistajustica.jfdf.jus.br/home/edicoes/Outubro11/artigo_Wilson1.html


ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
PESQUISA, DIAGNÓSTICOS GENÉTICOS E PROPRIEDADE INTELECTUAL. 

156 
 

 
PIDCC, Aracaju, Ano IV, Edição nº 08/2015, p.156 a 186 Fev/2015 | www.pidcc.com.br 

PESQUISA, DIAGNÓSTICOS GENÉTICOS E PROPRIEDADE 
INTELECTUAL. 

RESEARCH, GENETIC DIAGNOSTICS AND INTELLECTUAL PROPERTY. 
Cláudio Gehrke Brandão1 

Ricardo Libel Waldmann2 

 

RESUMO: 
O presente artigo trata das questões éticas e jurídicas relativas ao avanço da 

biotecnologia, abordando diversos aspectos relativos à proteção dos direitos 

intelectuais, pesquisa e diagnósticos genéticos e clonagem. 

ABSTRACT:  
The present article is above etic and legal questions juridical concerned to the 

advance the biotecnology boarding diferents aspects, regarding to protection of 

intelectual rights, research genetics diagnosis and alss replication. 
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Faculdade de Direito, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, 
Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Advogado. 
 
 
2 Professor do Programa de Mestrado em Direitos Humanos do Centro Universitário Ritter dos Reis – 
Laureate International Universities e da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 
Doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul,  e Advogado nas áreas de Direito 
Urbanístico e Ambiental. 
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cells; genetic code; confidentiability;  eugenico; anomalis; dietition; transplants; 

embryo; microorganism; treatments; genes; sickness; legislation; investiments, 

inventions; disclosures; patient. 

 

 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

É inegável que a pesquisa genética tem adquirido uma relevância cada vez 

maior, seja por representar a esperança de cura para diversos problemas de saúde, 

seja em razão dos potenciais resultados financeiros que possam advir desses novos 

tratamentos. Entretanto, é indispensável avaliar com redobrada atenção as 

implicações geradas pela crescente evolução dessa importante área. 

Ao mesmo tempo em que a pesquisa genética constitui valioso instrumento 

para aperfeiçoar tratamentos de saúde e prolongar a vida humana, também faz com 

que nos deparemos com aspectos éticos de extrema importância, abrangendo 

questões que vão desde o descarte dos materiais empregados até os supostos 

benefícios gerados pelos tratamentos genéticos.  

Por outro lado, é preciso ter em mente que, ao mesmo tempo em que a 

pesquisa genética gera inúmeros benefícios - sendo imprescindível para o 

tratamento de várias doenças - também propicia diversos questionamentos de 

ordem ética, para muitos dos quais ainda não há necessariamente uma resposta. 

Embora, conforme veremos, não existam respostas imediatas para diversas 

questões levantadas pela pesquisa genética, não há como deixar sua solução sob o 

arbítrio individual de cada pesquisador. Também não há como aguardar 

indefinidamente um consenso que permita chegar a uma definição unânime sobre os 

procedimentos admitidos, sob pena de negar tratamentos que podem beneficiar 

diversas pessoas portadoras de doenças graves, que não dispõem de tempo infinito 

para suportar os sofrimentos impostos por suas enfermidades.   

Ao mesmo tempo em que a excessiva permissibilidade pode gerar 

consequências nocivas para a população, tais como a diminuição da biodiversidade 

e a poluição genética, também não há razão para impedir o avanço, com critérios 
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adequados das pesquisas que podem gerar inúmeros benefícios para a vida 

humana. 

O presente artigo irá examinar algumas questões de maior interesse 

relacionadas com a pesquisa genética, tais como: os direitos intelectuais referentes 

à matéria - incluindo aqueles relativos aos medicamentos, os testes e diagnósticos 

genéticos, e, ao final, serão examinados alguns aspectos relativos ao procedimento 

de clonagem, com o objetivo de divulgar e incentivar um estudo mais pormenorizado 

sobre os temas propostos, em razão da sua relevância em relação aos mais 

variados aspectos da vida humana.  

 

 

1 A PROTEÇÃO DOS DIREITOS INTELECTUAIS 
 

A proteção dos direitos intelectuais é realizada principalmente através das 

disposições contidas na Lei nº 9.279/1996 – que regula direitos e obrigações 

relativos à propriedade industrial, da Lei nº 9.610/1998 – que regula os direitos 

autorais e também pela Lei nº 9.456/1997 que trata da proteção das cultivares. 

Além disso, não há como deixar de mencionar a constante influência exercida 

pelos acordos internacionais que tratam da matéria, especialmente o Acordo sobre 

Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual - TRIPS (Agreement on Trade-

Related Aspects of Intelectual Property Rights), bem como da Organização Mundial 

da Propriedade Industrial (OMPI). 

Aliás, as questões envolvendo a propriedade intelectual, inclusive na área de 

biotecnologia, deixaram definitivamente de ser de interesse exclusivo do inventor, 

passando a constituir objeto de política industrial, fundamental ao desenvolvimento 

das nações.3 

                                                 
3 SCHOLZE, Simone H. C. Política de Patentes em Face da Pesquisa em Saúde Humana – 
Desafios e Perspectivas no Brasil, relata que “o Brasil – onde a pesquisa em saúde humana, 
especialmente a biotecnológica desempenha papel estratégico, dada a riqueza de nossa 
biodiversidade e a qualidade de nossos cientistas e instituições de pesquisas – tem abrigado, em 
ocasiões recentes, esse debate sobre as interferências recíprocas entre o avanço do conhecimento, a 
propriedade econômica e legal de seus resultados e a reflexão ética.” BARBOSA, Figueira. Preços na 
Indústria Farmacêutica: Abusos e Salvaguardas em Propriedade Industrial. A Questão Brasileira 
Atual. In: PICARELLI, Márcia Flávia Santini; ARANHA, Márcio Iorio (Orgs). Políticas de Patentes em 
Saúde Humana. São Paulo: Atlas, 2001. 
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A indústria farmacêutica, por exemplo, onde há contínua pesquisa e aplicação 

de processos e produtos, utiliza as patentes e as marcas como instrumento de 

preservação de mercado. Com efeito, nesta área, são realizados grandes 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento até que seja possível obter um 

medicamento apto para tratamento de determinada enfermidade. Após ter sido 

obtido o referido medicamento, de modo geral, a sua produção não envolve o 

mesmo volume de recursos, podendo ser reproduzida com relativa facilidade. Assim, 

em tese, uma vez descoberto um novo medicamento, não fossem as garantias 

conferidas pela legislação de propriedade intelectual, haveria a possibilidade de sua 

imediata reprodução por outros fabricantes concorrentes.  

A exclusividade conferida pela patente no artigo 42 da Lei nº 9.279/1996, 

portanto, permite a empresa recuperar os recursos empregados na pesquisa para 

obtenção do medicamento, além de constituir-se em estímulo para a continuidade 

dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos.4  

Ultrapassado o prazo de 20 anos da patente previsto no artigo 40 da Lei nº 

9.279/1996, a tecnologia do medicamento de marca ou referência passa a ser de 

domínio público. A produção do medicamento genérico faz uso desta tecnologia, 

possuindo um preço mais em conta, tendo em vista não ser necessário arcar com os 

custos de pesquisa e desenvolvimento. 5 

A marca, por sua vez, também é um valioso instrumento para a referida 

indústria, pois garante a fidelidade do consumidor, mesmo após a patente já ter 

expirado. Ela, na verdade, agrega valores como qualidade, segurança, que influem 

decisivamente no momento de aquisição do bem ou serviço.6 Exemplo disso são 

medicamentos e produtos que, embora tenham sido desenvolvidos há mais de 20 

anos, ainda são consumidos em razão de sua marca, tal como ocorre, por exemplo, 

com a Aspirina. 7 

                                                 
4 PICARELLI, Márcia Flávia Santini; ARANHA, Márcio Iorio (Orgs). Políticas de Patentes e o Direito 
de Concorrência, p.162.  
5 BARBOSA, Op.cit., p. 98/100. 
6 COPETTI, Michele. Registro de Marcas – Propulsor Para O Desenvolvimento?, p.210/211. In: 
BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio (Orgs). Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. 
7BARBOSA, Op.cit. Na pág. 90, o Autor, avaliando o papel da marca nos medicamentos, revela que 
na “esfera de comercialização são protegidas as formas, por meio dos desenhos e das marcas 
(nomes, cores, etc.), objetivando seduzir o consumidor atraindo-o para uma mercadoria específica 
entre mercadorias semelhantes substitutas, possibilitando o aumento das vendas do produtor sem 
alterar quantitativamente a demanda global.  
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Na área farmacêutica também despontam as questões sobre o 

patenteamento de espécies da biodiversidade. Existem diversos segmentos que se 

manifestam a respeito, uns defendendo o patenteamento sem restrições, outros 

impondo algumas, e há também aqueles que são radicalmente contra qualquer tipo 

de patenteamento da matéria genética.8  

É necessário registrar que vários fatores fazem com que a pesquisa na área 

de biotecnologia não seja simples. Em primeiro lugar, na maioria das vezes, o tempo 

despendido para alcançar algum resultado é bastante expressivo, envolvendo 

inúmeros testes entre várias gerações dos experimentos.  

Também não há qualquer garantia de êxito, ou seja, o risco de insucesso é 

bastante alto. Além disso, os recursos necessários são igualmente expressivos, 

sendo preciso custear material e pesquisadores por longo tempo. Por outro lado, ao 

contrário do que ocorria com as empresas estabelecidas anteriormente, as 

empresas de biotecnologia pertencem a uma nova categoria em que os ativos de 

maior valor são imateriais formados pelo conhecimento e não por bens corpóreos.  

Os direitos de propriedade intelectual, com frequência, hoje pertencem a 

empresas e não ao inventor, uma vez que a produção do inventor empregado, via de 

regra, é de titularidade da empresa9, e, mesmo quando o inventor/pesquisador atua 

de forma independente - o que é cada vez mais raro – na maioria das vezes, 

transaciona os direitos de sua invenção, pois não dispõe dos recursos necessários a 

sua produção e colocação no mercado.10 

                                                 
8 PICARELLI, Márcia Flávia Santini; ARANHA, Márcio Iorio (Orgs). Op.cit., p.77/87. 
9 Art. 6º Lei nº 9.279/1996 – 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.  
§1º Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente. 
§2º A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário 
ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a 
titularidade. 
Art. 88 Lei nº 9.279/1996 – 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 resultante esta da natureza dos serviços para os quais o empregado foi 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.  
10 DEL NERO, Patrícia Aurélia. Propriedade Intelectual – A tutela jurídica da biotecnologia. p.283/285. 
Conforme Patrícia Del Nero, in Propriedade Intelectual  A tutela jurídica da biotecnologia: “Ainda quanto à 
titularidade das invenções e das cultivares, verifica-se que a legislação de propriedade industrial permite que as 
grandes empresas que atuam  na área de biotecnologia vegetal possam, na prática, obrigar os pequenos 
inventores a explorar suas patentes ou seus registros, em prazos determinados e, geralmente, muito curtos, sob 
pena de perde-la para o “domínio público”, ou aliená-la às grandes agências detentoras de tecnologia, o que 
parece ser a hipótese mais provável.” Ângela Kretschmann, in Dignidade Humana e Direitos Intelectuais, na pág. 
127, esclarece que “a autoria e titularidade não podem ser confundidas, apesar de muitas vezes concentradas na 
mesma pessoa. A titularidade pode ser originária ou derivada, e a pessoa jurídica pode ser titular, tanto 
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originariamente (no caso de obra organizada por pessoa jurídica a esta caberá a titularidade das prerrogativas 
patrimoniais, art. 17,§2º, da Lei 9610/98), quanto derivadamente (o que é mais simples e constatado em virtude 
de cessão ou encomenda, por exemplo).” 
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De modo geral, a alienação dos direitos relativos ao invento não envolve a 

participação no produto obtido. Assim, a alienação do invento termina sendo 

realizada por valores bem distantes daqueles que seriam suficientes para manter o 

pesquisador e incentivá-lo a prosseguir nas pesquisas.  

Embora seja inegável que hoje existe uma configuração totalmente distinta no 

que se refere à posição do inventor/pesquisador, uma vez que sua autonomia é 

cada vez mais condicionada aos interesses das empresas em que atua na condição 

de empregado, é preciso não esquecer de que ele é a peça fundamental no avanço 

da ciência e dos benefícios que dela decorrem. É natural, portanto, que ocorra uma 

valorização do seu trabalho de acordo com a importância da pesquisa realizada e 

dos benefícios obtidos.  Cabe também ao Estado e as empresas estimularem a 

pesquisa, aliando a criatividade dos pesquisadores aos interesses sociais e não 

apenas econômicos.  

A legislação de propriedade intelectual, no parágrafo II do art. 19 e em seu 

art. 24, inclusive exige a descrição do invento e/ou o depósito, de modo a disseminar 

o conhecimento, fomentando a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos que 

gerem benefícios para o maior número de pessoas possível .11 É o chamado 

princípio da divulgação ampla do invento, revelação ou disclosure.12 

Entretanto, o acesso às informações sobre o invento tem sido realizado 

mediante uma descrição restrita e formal que, na prática, não permite a sua 

                                                 
11 Art. 19 da Lei 9.279/1996 – O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: 
I – requerimento; 
II – relatório descritivo; 
III – reivindicações; 
IV – desenhos, se for o caso; 
V – resumo; e 
VI – comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. 
Art. 24 da Lei 9.279/1996 – O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a 
possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de 
execução. 
12 Patrícia Del Nero, obra cit., p. 93/92,  trata sobre o requisito do disclosure  apresentando as 
seguintes considerações: “Finalmente, o requisito da revelação. Trata-se de requisito da maior 
relevância e que deve ser observado para a concessão do privilégio de patente. O requisito da 
revelação também é conhecimento internacionalmente como disclosure e consiste no detalhamento 
do invento que deve ser descrito no pedido de patente. Esse detalhamento deve ser suficientemente 
claro, a fim de permitir que uma pessoa habilitada possa reproduzi-lo. Esse requisito é normalmente 
preenchido mediante a apresentação de uma descrição do invento por escrito, acompanhada, quando 
necessário, dos respectivos desenhos e projeto.  A referida Autora prossegue com uma analogia 
bastante didática sobre o mencionado instituto: “A revelação de uma patente industrial pode atingir 
tanto um produto quanto um processo específico e traduz a idéia de uma “vitrine”: o interessado em 
utilizar ou avançar em uma determinada tecnologia pode utilizar-se do acervo registrado que se 
encontra disponível no INPI.” 
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reprodução, gerando prejuízo a divulgação para fins de pesquisa e desenvolvimento 

de novos produtos. 13 Tal procedimento é adotado visando resguardar o mercado do 

ingresso de novos produtos concorrentes favorecendo os produtores já existentes. 14 

De igual modo, os países desenvolvidos pressionam para que os demais alterem a 

legislação de modo a preservar seus interesses econômicos. 

Não há como ignorar, portanto, a magnitude dos interesses envolvidos na 

biotecnologia e nos aspectos jurídicos que visam a sua regulamentação. Com efeito, 

como avaliar corretamente questões que envolvem a pesquisa genética, onde, 

muitas vezes, os interesses são conflitantes? Seria correto, por exemplo, deferir 

direitos de exclusividade nesta área, restringindo o direito dos pesquisadores? 

E se, ao contrário, permitíssemos o livre acesso, sem restrições, não 

estaríamos prejudicando os investimentos destinados à pesquisa, indispensáveis 

para obtenção de novos tratamentos e medicamentos, que requerem muitos anos de 

estudo e expressivos recursos? A solução para todas essas questões, entretanto, 

não é simples. Ao contrário, por suas implicações, está longe de ser definida com 

base apenas em convicções econômicas, pessoais, religiosas ou ideológicas.  

Ao avaliar tais aspectos, com frequência também nos deparamos com um 

tema recorrente na pesquisa genética, onde há um intenso debate em relação à 

possibilidade de patenteamento de genes e da sua abrangência, bem como com as 

consequências deste procedimento.  

Obviamente que, ainda que se admita o patenteamento de genes em 

determinadas situações, não há como mantê-lo quando for contrário à legislação - 

                                                 
13 HAMMES, Bruno Jorge, obra cit., p. 310, apud, FROES, Carlos Henrique. Alguns Aspectos del 
Nuevo Código de la Propriedad Industrial de Brasil. Revista mexicana de propriedad industrial y  
artística, México, v. 15-16, p. 223-241 registra a seguinte analogia: “É que é o conhecimento 
patenteado é apenas um ponto do conhecimento tecnológico total que chega aos países em 
desenvolvimento. Das patentes se poderia dizer que, como acontece com os balanços, ocultam mais 
do que revelam”. Bem mais importante que a própria patente é o know-how, isto é, os segredos de 
fabricação, as fórmulas, os processos, os planos, etc. Deste modo, ainda que a falta de patentes no 
Brasil permitisse a cópia  de processos e produtos da indústria estrangeira, sem a possibilidade de 
obter o indispensável know-how ou assistência técnica, os produtos e processos copiados seriam 
forçosamente de menor qualidade, o que não é admissível, especialmente no campo dos 
medicamentos, que, por sua própria natureza, exigem alto grau de pureza e qualidade.” 
14 Segundo Patrícia Del Nero, obra cit. , p 146 e 147: “Portanto, se o princípio da divulgação ampla do 
invento fosse  efetivamente observado, a tecnologia abarcada pelo sistema de patentes seria 
“socializada”, no que diz respeito às possibilidades de sua reprodução (disclosure), que é um 
mecanismo lícito e permitido no âmbito das patentes. Do contrário, a forma de repetição do invento 
torna-se uma medida meramente formal, como requisito para a concessão da patente e, como 
consequência, ineficaz para o desenvolvimento tecnológico, tornando-se a verdadeira 
institucionalização hegemônica do monopólio tecnológico, e que se configura no prolongamento da 
dependência tecnológica”. 
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inclusive no que se refere ao preenchimento dos requisitos da propriedade 

intelectual – e, principalmente, quando implicar privilégio obtido em detrimento da 

coletividade.  

Embora a legislação de alguns países, tal como Estados Unidos e Inglaterra, 

seja mais flexível em relação ao patenteamento de genes, mesmo sem que ainda 

tenha sido identificada a sua função, existem diversos outros países em que tal 

procedimento não é aceito, com fundamento no direito à preservação da identidade 

genética.  

Patrícia Iacomini aborda adequadamente tal questão ao mencionar que “a 

questão do patenteamento do genoma tem sido muito discutida, tendo em vista os 

direitos de propriedade sobre regiões do DNA, que constituem a base da vida”. A 

referida autora menciona ainda que:  

 
o entendimento geral segue no sentido de ser patenteável uma invenção, 
logo o gene não é uma invenção, e sim uma descoberta de algo que a 
natureza levou milhões de anos para desenvolver, e diante deste 
entendimento muitas dúvidas se mantém sem respostas.15 

 

É indiscutível que existem grandes interesses econômicos nas questões 

relativas ao patenteamento genético, bem como intensos debates sobre o que pode 

ou não ser objeto de proteção pela propriedade intelectual. Há inclusive quem 

defenda a impossibilidade do patenteamento genético, por não considerá-lo passível 

de proteção individual, sendo um patrimônio de toda a humanidade. Por esse 

prisma, nenhum gene natural pode ser patenteado.16 

A lei de Propriedade Intelectual Brasileira – Lei nº 9.279/1996 - não permite o 

patenteamento de parte ou partes do corpo.17 Entretanto, abre a possibilidade de 

patenteamento de micro-organismos vivos, desde que atendam aos três requisitos 

da patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação indústria, 

expressamente previstos no Inciso III do art.18 da Lei 9.279/1996.18 

                                                 
15 IACOMINI, Vanessa. Biotecnologia: Repercussões Jurídicas e Sociais da Pesquisa. In: BARRAL, Welber; 
PIMENTEL, Luis Otávio (Orgs). Propriedade Intelectual e Desenvolvimento,  
16 CASTILHO, Ela Wiecko Volkner. Patentes de Produtos de Origem Biológicas. In: PICARELLI, Márcia Flávia 
Santini; ARANHA, Márcio Iorio (Orgs). Op.cit. 
17 Art. 10º da Lei nº 9.279/1996 – Não se considera invenção nem modelo de utilidade: 
.... 
IX – o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela 
isolados, inclusive o genoma ou o germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. 
18 Art. 18 da Lei nº9.279/1996 – Não são patenteáveis: 
... 
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III – o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos 
de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – previstos no art. 8º e que não sejam 
mera descoberta. 
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O art. 8º da Lei 9.279/1996 admite que micro-organismos modificados pelo 

homem e processos biotecnológicos sejam protegidos por patentes, desde que 

atendidos os requisitos de patenteabilidade. 19 Tal previsão, ao menos em tese, 

viabiliza a continuidade das pesquisas que podem gerar significativos benefícios 

para o ser humano nas mais variadas áreas, tais como medicina, agricultura, 

farmacêutica, etc. 

Assim, na verdade, a legislação brasileira optou por restringir o 

patenteamento de matérias e procedimentos que, por já existirem na natureza, são 

enquadrados na categoria de mera descoberta. São, portanto, vedados, em geral, os 

pedidos de patentes de elementos encontrados na natureza, mas admitindo a 

patenteabilidade de micro-organismos produzidos artificialmente pelo homem, desde 

que atendido os requisitos exigidos pela legislação para concessão da patente. 

 

 

2 TESTES E DIAGNÓSTICOS GENÉTICOS 
 

O crescente avanço das descobertas na área genética20 trouxe, em 

contrapartida, demandas relativas às suas potenciais aplicabilidades.21 Embora 

sejam evidentes os benefícios gerados por maiores alternativas de diagnósticos 

mais precisos e tratamentos mais eficazes, há também a necessidade de apreender 
                                                 
19 Art. 8º da Lei nº 9.279/1996 – É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, 
atividade inventiva e aplicação industrial. 
20 IACOMINI, Vanessa. Biotecnologia: Repercussões Jurídicas e Sociais da Pesquisa, registra que: 
“A biotecnologia moderna vem sendo muito significativa na questão do patenteamento de matéria 
viva, vindo a tomar corpo a partir do recente anúncio da conclusão do sequenciamento do genoma 
humano, visto que é através do conhecimento do código genético que se  pretende revolucionar a 
ciência nos próximos anos. São muitas as informações obtidas com a determinação da sequência do 
genoma humano, como por exemplo a evolução dos diagnósticos de doenças a partir de amostras de 
ácido desoxirribonucléico, bem como diante do notável desenvolvimento de medicamentos e também 
terapias para combater danos sofridos a humanidade.” 
21 Denise Oliveira Cezar ³, in Pesquisa com medicamentos, realiza a seguinte observação: “A busca 
do saber a respeito de cuidados com a saúde, para evitar a doença e a morte, perpassa os registros 
da história de todas as culturas, e os recentes avanços da ciência e da tecnologia trazem, ao lado dos 
inegáveis benefícios para a qualidade e a duração da vida, perplexidades e incertezas de toda a 
ordem. O que antes era ficção e ocupava o campo do imaginário transfere-se para o campo da ética 
e do direito: os transplantes, a fertilização assistida, o aconselhamento genético, entre outras 
possibilidades que a ciência coloca à disposição das pessoas para a satisfação de seus desejos e 
necessidades, remetem para o âmbito da autodeterminação da pessoa, decisões sobre o termo inicial 
e o final da vida, ressignificando conceitos seculares como os da eutanásia, aborto, etc.” Conforme 
bem argumenta a autora Denize Oliveira Cezar, “pouco adiantaria a garantia de acesso a serviços 
organizados e eficientes, públicos e privados, de assistência à saúde se, em razão da falta de 
desenvolvimento do conhecimento científico, seus agentes não tivessem condições de estabelecer 
diagnósticos ou de oferecer os tratamentos adequados às doenças.” 
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a lidar com tais alternativas, seja no uso adequado de tais técnicas, seja no 

relacionamento com os pacientes, com os pesquisadores e com os profissionais de 

saúde.22 

É necessário destacar também que cada descoberta científica gera 

significativo impacto nas relações de pesquisa, exigindo adequação dos respectivos 

procedimentos. Assim ocorreu, por exemplo, com a fertilização in vitro, cujas 

implicações inclusive geraram reflexos em relação ao descarte de embriões não 

utilizados, com manifestações contrárias e favoráveis ao referido descarte.23   

Além disso, o desenvolvimento da pesquisa científica também propicia 

grandes reflexos nos tratamentos de saúde, exigindo constante atualização dos 

profissionais envolvidos, bem como atenção no repasse das informações de forma 

compreensível aos pacientes, de modo a possibilitar que as suas decisões sejam 

feitas da forma mais consciente possível. 

É preciso observar também aos princípios da privacidade e 

confidenciabilidade24, respeitando os direitos do paciente quanto ao desejo de não 

ter seus dados divulgados. Mesmo esse direito, no entanto, conforme registra Márcia 

Santana Fernandes, pode ser relativizado, quando, por exemplo, houver risco à vida 

de terceiros, como no caso de doenças infecto-contagiosas.25 

                                                 
22 ZATZ, Mayana. Genética, Escolhas que nossos avós não faziam, aborda a questão com extrema 
clareza devido a sua grande experiência atuando como cientista genética e a prática com as 
situações diariamente vivenciadas por cientistas, médicos e pacientes. Segundo ela, “um dos 
primeiros mandamentos da ética médica é informar ao paciente de todos os procedimentos que serão 
adotados, sendo que no caso de testes de reconhecimento de alguma doença, ele deve conhecer os 
riscos, os benefícios, os possíveis resultados e tudo o que seria possível descobrir com base em sua 
análise. O objetivo é deixar a pessoa totalmente informada sobre como esses exames podem 
eventualmente mudar a sua vida e as possíveis consequências sobre seu organismo ou de sua 
descendência.” 
23 Anais do I Congresso Brasileiro de Biodireito, Outubro, Comissão Especial de Biodireito da 
OAB/RS, 2000. 
24 Mayana Zats, ao abordar as questões sobre o tratamento genético de doenças graves, esclarece 
que “além de fazer a análise técnica de diagnósticos, de probabilidades e de riscos de doença, as 
pessoas envolvidas no aconselhamento genético precisam também considerar o impacto das 
informações sobre a vida de seus pacientes. Por isso, os princípios da privacidade e da 
confidenciabilidade  são considerados referências obrigatórias na rotina do nosso trabalho, como de 
resto representam um pressuposto tão central na área médica que se tornaram um tema 
regulamentado por inúmeros códigos legais e éticos nacionais e internacionais. Mas, em algumas 
situações, decidir o que fazer, ou o que é melhor para os consulentes, é  praticamente impossível.” 
(MAYANA, Zatz. Genética: escolhas que nossos avós não faziam. São Paulo: Globo, p. 49, 2011.) 
25 FERNANDES, Marcia Santana. Medicina e Direito de Propriedade Intelectual – Relação entre 
patentes e células-tronco humanas. São Paulo: Saraiva, 2012, por sua vez, menciona que “há casos, 
porém, em que a divulgação de um dado – se feita de forma séria, conscienciosa e responsável – 
pode vir a impor-se por razões de ordem pública, inclusive por força da lei, se se tratar de doença 
endêmica, ou altamente contagiosa. Com efeito, correlacionados aos deveres à proteção da 
privacidade dos sujeitos da pesquisa, observam-se situações específicas, especialmente os casos 
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Mayana Zaats, por sua vez, por ocasião do I Congresso Brasileiro de 

Biodireito26, apresentou diversos casos de doenças genéticas e questões éticas com 

eles relacionadas. Mencionou, por exemplo, o dilema que surge quando, ao realizar 

um teste genético para diagnóstico de uma doença hereditária, descobre-se que o 

pai da criança não é seu pai biológico, registrando que cerca de 10% dos testes de 

paternidade que são realizados incidem neste resultado.  

Como informar tal fato à família, especialmente quando o resultado do exame 

de paternidade está vinculado ao de uma doença genética grave? Seria válido 

denunciar tal situação, que certamente terá reflexos na estrutura familiar, mesmo 

sem o consentimento das pessoas envolvidas?  

Também há outras questões polêmicas, tais como os diagnósticos genéticos 

que apontam uma pré-disposição para o desenvolvimento de determinadas doenças 

poderiam ser utilizados pelos empregadores e planos de seguro e de saúde para 

negar – ainda que veladamente – a contratação com determinados indivíduos? Nos 

Estados Unidos, por exemplo, para evitar que isto ocorra, foram criadas leis, 

vedando a disponibilidade de informações sensíveis, dentre as quais se encontram 

aquelas relativas aos dados genéticos. 

Ainda em relação aos diagnósticos genéticos, será válido disponibilizá-los 

quando ainda não desenvolvido tratamento para a doença nele prevista? Qual seria 

a utilidade de ter conhecimento da possibilidade de ter uma determinada doença se 

não há tratamento para ela? 

                                                                                                                                                         
relacionados à genética ou ao câncer. Nestas situações, será necessário, algumas vezes, compartir 
as informações ou de identificar os dados, pois o problema detectado não estará cingido unicamente 
ao paciente (ou sujeito da pesquisa). O pesquisador deve reportar ao participante os aspectos 
clínicos indispensáveis a sua possível condição de saúde ou a de pessoas da sua família. Da mesma 
forma, os mecanismos de sistemas de informação deverão equacionar, na medida do possível, duas 
situações aparentemente  antagônicas: a primeira, consistente na ausência de conhecimento, pelos 
pesquisadores, acerca da identidade do sujeito de pesquisa; a segunda, imposta pela necessidade de 
o sistema de informação prever uma forma segura de cruzamento (identificação e anonimização) de 
dados. O paradoxo não deve levar à estranheza, pois é próprio das situações de vida regradas pelo 
Direito que, por seus princípios e regras, estabelece os critérios para a ponderação entre bens: no 
caso, de um lado  o interesse público, de outro, a proteção da intimidade.” 
26 A renomada cientista 8 - conforme consta nos Anais do I Congresso Brasileiro de Biodireito -  
relatou, aliás, que o estudo das doenças genéticas é fundamental para a humanidade, tendo em vista 
a sua maior incidência frente às doenças infecciosas, revelando que cerca de 20% da mortes 
perinatais no primeiro ano de vida seriam de causas genéticas. Além disso, um  terço das crianças 
internadas em hospitais pediátricos também decorrem de causas genéticas e, nas doenças crônicas 
em adultos, 10% tem um componente genético importante, como diabete, câncer e doenças 
psiquiátricas, por exemplo. (Anais do I Congresso Brasileiro de Biodireito, p. 200). 
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Qual seria o efeito de diagnósticos prévios em exames pré-natais? Como 

reagiria um casal ao saber que o exame do seu filho apontou o desenvolvimento de 

uma doença sem tratamento e que irá causar longo sofrimento no decorrer de sua
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vida? Ademais, como considerar os casos em que o direito do próprio paciente 

portador da doença genética de não saber que possui determinada enfermidade 

sem tratamento disponível? 

Há que se considerar ainda que a seleção de genes desejáveis pode conduzir 

a uma nova forma de eugenia – discriminando indivíduos que não possuem 

determinadas características genéticas. Embora tentador, seria possível permitir aos 

pais a seleção das características genéticas para seus filhos? E como garantir que 

as características escolhidas pelos pais sejam adequadas no futuro para seus 

filhos?  

Os testes genéticos são usualmente conhecidos como exames para 

diagnosticar síndromes decorrentes de anomalias em determinados genes, tais 

como a Distrofia de Duchenne, Anemia Falciforme. Em algumas enfermidades, tais 

como o câncer de mama, os referidos testes são fornecidos pelos planos de saúde e 

em alguns hospitais públicos. 

Entretanto, além de fornecer o diagnóstico de doenças raras, são cada vez 

mais comuns os testes genéticos realizados com caráter de prevenção de doenças, 

bem como visando aprimorar a performance na execução de exercícios físicos e 

personalizar a dieta mais adequada para cada pessoa. 

Atualmente já existem cerca de 14.000 testes genéticos, que avaliam desde 

ancestrabilidade, aspectos nutrigenômico até pré-disposição para sofrer 

determinadas enfermidades.27 Falta, no entanto, uma regulamentação específica 

que discipline, desde a confidenciabilidade dos dados, bem como os procedimentos 

relativos à eficácia dos exames e a sua disponibilização no mercado, sendo que, no 

Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) regulamenta os produtos 

do teste genético, enquanto que o procedimento fica sob a fiscalização de outros 

órgãos, tais como o Conselho Federal de Medicina. 

Mayana também trata deste tema, apresentando questões básicas, cuja 

discussão é indispensável, tais como: 

 
quem vai regular o uso de testes genéticos? Quem vai controlar sua 
confidenciabilidade? Empregadores e companhias de seguros terão acesso 
às informações genéticas? Esse é um ponto extremamente importante, 
porque as companhias de seguro e saúde, sem dúvida alguma, tem grande 

                                                 
27 O Globo: Testes Genéticos: ‘milagres’ ainda sem regulamentação, publicado em 18.05.2014. 
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interesse em monitorar quais são os genes que predispõem a doenças 
cardíacas, a câncer, etc. antes de formalizarem um contrato de seguro. 
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Hoje já há a preocupação com o que se tem chamado de “preservação da 

intimidade genética”, ou seja, o direito do ser humano de proteger as informações 

relacionadas com seu código genético, evitando que terceiros tenham acesso a tais 

informações, bem como que as utilizem sem o consentimento de seu titular. 28 

Também é preciso lembrar que as pesquisas, com frequência, são realizadas 

com pessoas que já se encontram acometidas de alguma enfermidade, sendo 

indispensável aferir e respeitar o seu grau de vulnerabilidade, tendo em vista que, 

por óbvio, essa condição é mais frágil num doente do que em um indivíduo 

saudável.29 Por outro lado, o sistema legislativo, ainda incipiente na matéria, 

também não fornece todas as respostas que já se fazem necessárias para sanar 

diversas dúvidas que surgem em decorrência da rápida evolução da pesquisa nessa 

área.   

Denise Oliveira Cezar30 menciona a respeito que:  

 
em nosso ordenamento jurídico não há lei específica que disponha sobre 
pesquisas com medicamentos ou sobre o consentimento informado em 
pesquisa, seus elementos, natureza e efeitos, tampouco a respeito das 
relações que se estabelecem entre o pesquisador, o promotor ou o 
patrocinador e o sujeito da pesquisa, ou defina os seus direitos. 

 

A referida autora esclarece que:  

 
há, entretanto, regras administrativas que definem os padrões de correção 
científica, técnica e ética exigíveis para o registro dos protocolos de 
pesquisa e, em especial, quando compreendem a administração de 
medicamentos, também em relação à forma de sua disponibilização, às 
pessoas antes do registro, por envolverem interesses sociais de proteção 
da atenção à saúde.31 

                                                 
28 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro (in Conexões entre Direitos de Personalidade e Bioética, p. 
168), ao tratar sobre o direito a privacidade e a intimidade relacionando-os com a  questão genética, 
afirma que “mais um aspecto merece ter abordagem específica sobre a proteção à privacidade e à 
intimidade e suas conexões com a bioética: a questão da intimidade genética. Uma vez que o código 
genético de uma pessoa significa informação sobre si, uma questão a ser enfrentada pelo direito e 
pela ética é a proteção dessa informação. O genoma de um indivíduo carrega a programação de suas 
características genéticas que poderão ser desenvolvidas ao longo de sua vida. Isso equivale a dizer 
que o código genético de um indivíduo é a sua identidade genética.  Como  a biotecnologia avança 
cada vez mais, as possibilidades de conhecimento da informação contida no genoma de uma pessoa 
ficam cada vez mais próximas. Decifrar o código genético de uma pessoa é revelar sua identidade, é 
devassar sua intimidade genética. O acesso a essas informações pode interessar muita gente, 
levantando questionamentos éticos e jurídicos.” 
29 CEZAR, Denise Oliveira. Pesquisa com Medicamentos – Aspectos Bioéticos,  p. 52. 
30 Idem, p.70. 
31 Idem, p. 70. 
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Portanto, neste momento, há ainda muito que avançar no estudo da matéria, 

de modo a possibilitar a avaliação e debate sobre os parâmetros que definirão quais 

segmentos de pesquisa genética nos quais será possível avançar, e, de que modo 

isto será feito. Ao mesmo tempo em que não é possível admitir uma permissibilidade 

sem critérios em relação à pesquisa genética, também não é possível prescindir da 

mesma, dada sua relevância para a vida e saúde de milhares de indivíduos. 

Ademais, é também preciso considerar que muitos, como é o caso de 

pacientes de doenças graves, não possuem condições de aguardar indefinidamente 

a definição de critérios para tratamentos que poderão gerar melhorias em seu 

estado de saúde ou até mesmo, salvar suas vidas. 32 Para o êxito dessa tarefa, a 

atuação da área jurídica é fundamental, tendo em vista que é ela que, em última 

análise, terá papel decisivo ao definir as normas pertinentes à matéria e promover 

sua aplicação.  

A análise jurídica nessa área, portanto, deverá aprofundar-se ao máximo, de 

modo a fornecer o substrato necessário - de forma tempestiva e qualificada - 

viabilizando o prosseguimento da pesquisa genética e os benefícios dela 

decorrentes, bem como inibindo práticas lesivas e promovendo a responsabilização 

daqueles que infringirem as normas estabelecidas sobre a matéria. 

Uma das dificuldades hoje enfrentadas pela biotecnologia é justamente sua 

abrangência, tendo em vista que envolve várias áreas da sociedade, razão pela qual 

seu tratamento tem sido multidisciplinar. É evidente que, por afetar diversos 

segmentos, não há como deixar que as relevantes decisões sejam tomadas apenas 

por um ou alguns indivíduos. Entretanto, também não é possível permitir que a 

definição destas relevantes questões seja realizada sem os necessários 

conhecimentos técnicos que nela estão inseridos. O estudo contínuo e aprofundado; 

portanto, é pressuposto indispensável para o debate da matéria e a definição das 

normas que terão o papel de regular sua aplicação.  

                                                 
32 Márcia Santana Fernandes, aliás, afirma com propriedade que “a ciência não pode ser impedida de 
se desenvolver, de buscar amenizar o sofrimento e salvar vidas humanas. Por sua vez, os 
investimentos econômicos são fundamentais para que as pesquisas científicas possam ocorrer 
efetivamente. A relação de dependência entre a produção científica e os investimentos em 
desenvolvimento da pesquisa na área, assim como as questões bioéticas e jurídicas decorrentes do 
possível patenteamento envolvendo partes do corpo humano, tais como as células-tronco humanas, 
tornam essas questões de interesse global.” (FERNANDES, Marcia Santana. Bioética, medicina e 
direito de propriedade intelectual: relação entre patentes e células-tronco humanas. São 
Paulo:Saraiva, 2012.) 
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Exemplo da atuação multidisciplinar, aliás, são os Comitês de Bioética, cuja 

instalação no Brasil, iniciou em 1993 no Hospital de Clínicas de Porto Alegre.33 Tais 

comitês, embora não consigam sanar todas as questões, constituem valiosa 

alternativa para buscar respostas aos dilemas relacionados com a pesquisa 

genética, especialmente nas situações em que faltam leis específicas para tal, 

permitindo o amplo debate de temas complexos e a indispensável contribuição de 

profissionais de diversas áreas. 

Simone H. C. Scholze, em Política de Patentes em Face da Pesquisa em 

Saúde Humana: Desafios e Perspectivas no Brasil, menciona que:  

 
a interação entre direito e ciência adquire significado especial em nossos 
dias, uma vez que o poder do direito para elaborar normas sociais deve ser 
estreitamente entrelaçado com os esforços da ciência para revelar 
verdades sobre a natureza do mundo físico e sobre o próprio ser humano. 
A regulação legal de fatos científicos é o momento em que a sociedade 
constrói suas idéias sobre a legitimidade do conhecimento, a respeito de 
quem é a titularidade para falar sobre a natureza. Avanços no domínio 
científico e tecnológico necessariamente requerem reajustes nos 
comportamentos humanos e institucionais. 

 

Registra ainda que:  

 
quando se modificam as idéias científicas, tende a mudar a própria visão 
do mundo. Em muitos momentos marcantes da história ocidental,  avanço 
da ciência estimulou esse processo. Assim ocorreu com Copérnico,  
Galileu, Darwin e, no século XX, com a física nuclear.  Como o mais novo 
ramo das ciências da vida e mais inquietante fronteira do conhecimento 
humano, as pesquisas genômicas e a biotecnologia é que estão hoje a 
demandar reavaliação de valores e revisão do quadro normativo. 

 

A propriedade intelectual, por sua vez, constitui um caminho para estimular a 

pesquisa garantindo sua continuidade, e, ao mesmo tempo, disciplinar a correta 

exploração de seus resultados. Além disso, conforme já visto, a legislação de 

propriedade intelectual possibilita, em primeiro lugar, avaliar o que pode ser objeto 

de proteção e o que não pode.  

O artigo 10 da Lei 9.279/1996, por exemplo, não admite o patenteamento de 

descobertas, técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos 

terapêuticos ou de diagnósticos. Da mesma forma, também veda o patenteamento 

                                                 
33 CHEHAIBAR, Graziela Zlotnik; GRINBERG, Max. Comitês de Bioética: Conhecimento Como 
Ferramenta Para A Resolução de Conflitos apud GOLDIM, Raymundo, Santana Fernandes et al, 
2008. 
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do todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na 

natureza.34A existência de tais limites já torna possível negar diversos pedidos de 

patentes que, se concedidas, resultariam em significativos prejuízos para a 

sociedade. 

Por outro lado, a Lei de Propriedade Intelectual também dispõe de 

ferramentas para evitar abusos do exercício do direito de exclusividade, tais como o 

licenciamento compulsório35, equilibrando os interesses envolvidos e evitando 

prejuízos para a população. 

 

 

3 A CLONAGEM 
 

Dentre todos os temas relacionados com a pesquisa genética, certamente um 

dos mais polêmicos é aquele relativo à clonagem.36 A clonagem durante muito 

tempo foi descartada como prática científica viável, seja porque os cientistas não 

acreditavam nela como possibilidade real, seja porque temiam que a polêmica sobre 

as questões éticas com ela relacionadas viesse a ocasionar uma escassez de 
                                                 
34 Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: 
I – descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; 
... 
VIII – técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de 
diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e 
IX – o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda 
que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos 
biológicos naturais. 
35 Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos 
dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, 
comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial. 
§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória: 
... 
I – a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação 
incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os 
casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou 
II – a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.  
36 A esse respeito merece destaque o trecho a seguir, extraídos da pág. 21 (Kolata, Gina, O Clone): 
“Os pontos de vista contrastantes, afirma Ezekiel J. Emanuel, médico e eticista do Dana-Farber 
Câncer Institute, em Boston, e um dos membros da comissão presidencial que estudou a clonagem, 
parecem revelar “um choque de valores morais”. Assim, segundo ele, a forma como as pessoas 
reagem à clonagem “depende muito da visão que têm do mundo. A escala de valores de cada um 
depende muito da forma como vê a si próprio e a seu lugar no mundo.” 
É isso, em ultima análise que a clonagem traz à luz. A clonagem é uma metáfora e um espelho. Ela 
nos força a contemplar a nós mesmos e a nossos valores e a decidir o que é importante para nós e 
por quê. 
A clonagem também reflete o papel da ciência no mundo. Encaramos a ciência como um perigo ou 
como uma promessa? Os cientistas são sábios ou vilões? Com o passar dos anos, os cientistas se 
transformaram de filósofos em filisteus?”. 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
PESQUISA, DIAGNÓSTICOS GENÉTICOS E PROPRIEDADE INTELECTUAL. 

176 
 

 
PIDCC, Aracaju, Ano IV, Edição nº 08/2015, p.156 a 186 Fev/2015 | www.pidcc.com.br 

recursos financeiros de fontes públicas e privadas indispensáveis à pesquisa 

científica. Hoje, entretanto, ela é uma realidade com a perspectiva de aplicações em 

diversas áreas, inclusive para desenvolvimento de órgãos para transplantes com 

menor risco de rejeição e de produção de drogas para uso humano. Aliás, foi esse o 

objetivo que motivou o cientista Ian Wilmut a desenvolver, com sucesso, a clonagem 

da ovelha Dolly, visto que suas pesquisas visavam produzir animais clonados que 

possibilitassem produzir drogas para tratamentos de doenças humanas (tais como a 

hemofilia). A partir dos animais clonados, seria possível, por exemplo, produzir 

fibrogênio, uma proteína que auxilia no processo de cicatrização, cuja aplicação 

seria de grande utilidade em diversas situações.37  

A clonagem hoje já está sendo utilizada inclusive para auxiliar o 

desenvolvimento de células-tronco produtoras de insulina, contribuindo no 

tratamento daqueles que tem necessidade dessa substância.38 Sem mencionar 

também a sua utilização como alternativa para a infertilidade, quando não fosse 

possível gerar filhos de outro modo. 

Obviamente que, ainda que possam existir aspectos polêmicos em que a 

clonagem, em princípio, não deverá ser viabilizada, tais como a clonagem humana39, 

não há como impedir sua execução em procedimentos que tornem viável a 

realização de transplantes sem rejeição ou de medicamentos que possam salvar 

vidas.  

Aliás, mesmo em relação à clonagem humana, não há consenso em relação à 

impossibilidade sua realização. Embora seja proibida pela legislação em diversos 

países, tais como Brasil40, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Austrália, a clonagem 

                                                 
37 KOLATA, Gina, in O Clone, p. 26/27. 
38 g1.globo.com/.../tecnica-de-clonagem-ajuda-criar-celulas-tronco-produtoras-de-insulina;  
39 Segundo Ruth Maclin, eticista do Albert Einstein College of Medicine: “Uma exigência ética indiscutível é 
a de que nenhum indivíduo adulto deva ser clonado sem o seu consentimento. Caso, porem pessoas 
adultas desejem ser clonadas, qual seria o prejuízo do futuro clone? Alguns mencionam o desconforto 
psicológico ou emocional de uma pessoa ao saber que é uma réplica exata de outra. Outros chegam a 
elevar este possível risco à categoria de direito: o direito a uma identidade genética. Entretanto, não está 
claro por que a criação deliberada de um indivíduo geneticamente idêntico a outro ser vivo (mas separado 
no tempo) implicaria na violação aos direitos de alguém. (p. 20, CLONE, Gina Kolata). 
40 Lei nº 9.279/96:  
  Art. 18 Não são patenteáveis: 
 ... 
III- o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atentam aos três 
requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – previstos no art. 8º e 
que não sejam mera descoberta. 
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou 
parte de plantas ou animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição 
genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais. 
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humana não é vedada em outros, fazendo com que, ao menos em tese, seja 

possível cogitar sobre a clonagem de embriões humanos, caso um dia venha a ser 

realizada. 

Obviamente que nenhuma questão relativa à clonagem pode ser tratada de 

forma superficial ou leviana, razão pela qual mesmo questões controversas devem 

ser devidamente enfrentadas. Neste caso, antes de tudo, é preciso despir-se de 

preconceitos sem deixar, contudo, de observar todos os aspectos éticos envolvidos 

na questão. 

Os princípios básicos da Bioética, portanto, podem contribuir decisivamente 

no exame de tais questões. O princípio da autonomia, por exemplo, respeita a 

vontade do paciente ou de seus representantes. Já o princípio da beneficência é 

aquele que estabelece que os cuidados com o paciente devem sempre ter em vista 

seu bem-estar, evitando causar sofrimento e danos desnecessários. Da mesma 

forma, o princípio da não maleficência obsta que sejam gerados danos intencionais 

e o princípio da justiça impede a discriminação indevida, buscando a distribuição 

imparcial dos riscos e benefícios.41 

Do mesmo modo, é necessário respeitar os Princípios do Biodireito, pois, 

conforme bem observa Adriana Maluf:  

 
as biotecnologias precisam de um marco regulatório que atenda à ética 
dessas novidades e que seja capaz de frear práticas racistas, sexistas – 
genocídicas e bélicas – e ainda garanta a compensação financeira de 
quem pesquisa42. 

 

A referida autora destaca os seguintes princípios de Biodireito: 

 

1. Princípio da autonomia – ligado ao autogoverno do homem, no que 

tange principalmente às decisões sobre os tratamentos médicos e 

experimentação científica aos quais será submetido. Assim, as 

decisões clínicas deverão ser tomadas em conjunto na relação médico-

paciente. 

                                                 
41 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito, op. Cit. P. 14-16; SOARES, André Marcelo M.; 
PINERO, Walter Esteves. Bioética e biodireito: uma introdução, op. Cit. P. 31-37. 
42 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de Bioética e Biodireito, p. 18. 
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2. Princípio da beneficência – ligado ao bem-estar do paciente em face 

ao atendimento médico ou experimentação científica, sendo válido 

ressaltar que o cientista dirigirá sempre seu trabalho em prol da moral 

na pesquisa científica. 

3. Princípio da sacralidade da vida – refere-se à importância fulcral da 

proteção da vida quando das atividades médico-científicas. Vem 

elencado no art. 5º da Constituição Federal. 

4. Princípio da dignidade humana – o referido princípio deve ser sempre 

observado nas práticas médicas e biotecnológicas, visando a proteção 

da vida humana em sua magnitude. Liga-se este princípio ao da 

sacralidade da vida humana. 

5. Princípio da justiça – refere-se à imparcialidade da distribuição dos 

riscos e benefícios de todos os envolvidos na pesquisa científica e nas 

práticas médicas, seja no âmbito nacional quanto no internacional.  

6. Princípio da cooperação entre os povos – refere-se ao livre intercâmbio 

de experiências científicas e de mútuo auxílio tecnológico e financeiro 

entre os países, tendo em vista a preservação ambiental e das 

espécies viventes. Sendo válido ressaltar que essa prática em nada 

alteraria a soberania do Estado ou abalaria o princípio da 

autodeterminação dos povos, previsto no art. 4º da Constituição 

Federal.  

Este princípio, no âmbito do biodireito, encontra-se ligado ao princípio 

da ubiquidade, que prevê a necessidade de proteção global contra 

experimentações indevidas, sobretudo as que envolvem alteração de 

células germinativas humanas. 

Liga-se também intrinsecamente ao princípio da Justiça, tendo em vista 

a aplicação, em escala internacional, da repartição do ônus dos custos 

das pesquisas científicas, assim como deveriam ter direito de igual 

acesso aos resultados das pesquisas. 

Nesse sentido, vemos que o princípio da cooperação dos povos 

poderia ser exteriorizado frente à fiscalização das pesquisas científicas 

e na proteção do ser humano enquanto espécie e também no que 
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tange à repartição dos custos e benefícios referentes às pesquisas 

científicas.  
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7. Princípio da precaução – este princípio sugere que se tomem cuidados 

antecipados às práticas médica e biotecnológicas, tendo em vista o 

caso concreto. Importa, a seu turno, no caso de dúvidas sobre a 

possibilidade de certa atividade causar danos aos seres humanos, às 

espécies ou ao meio ambiente a proibição da autorização do exercício 

da referida atividade.  

Nesse sentido, podemos antever que, toda vez que determinada 

prática fosse potencialmente causadora de um dano indesejável, 

deveria a parte interessada comprovar a sua segurança ou 

desaconselhar-se-ia a prática, sob pena de indeferimento da licença 

para o exercício da atividade desejada. 

No âmbito do Biodireito, tal princípio implicaria a impossibilidade de se 

efetuar qualquer pesquisa científica até que se comprove a inexistência 

de consequências maléficas – diretas ou indiretas – para o ser 

humano. 

Não se trata de se provar o risco da atividade, para, só depois, impedir-

se a sua continuação. Trata-se, sim, de impor ao interessado na 

realização da atividade o dever de comprovar a inexistência de risco, 

sob pena de proibição da prática da atividade científica que se deseja 

praticar.  

Este princípio está ligado aos princípios da dignidade da pessoa 

humana, da sacralidade da vida e da ubiqüidade, tendo em vista a 

preservação da higidez da espécie. Relaciona-se, outrossim, à 

utilização de organismos geneticamente modificados. 

 

8. Princípio da ubiquidade – retrata a onipresença do meio ambiente e da 

integridade genética. Tem por valor principal a proteção da espécie, do 

meio ambiente, da biodiversidade, do patrimônio genético. Deve ser 

levado em consideração cada vez que se intenciona a introdução de 

uma política legislativa sobre qualquer atividade nesse sentido. Visa a 

proteção constitucional da vida e da qualidade de vida.  
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No âmbito do Direito Ambiental, que também se interliga ao citado 

princípio da ubiquidade, temos que, dado o caráter de onipresença do 

meio ambiente – que é uno e indiviso – de forma que, uma agressão 
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ambiental em determinada localidade é capaz de trazer reflexos 

negativos a todo o planeta e, consequentemente, a todos os povos, 

indivíduos e espécies habitantes do planeta.  

Refere-se também esse princípio à proteção do patrimônio genético da 

humanidade, de forma que se deve preservar, a qualquer custo, a 

manutenção das características essenciais da espécie humana.  

Tal princípio tem aplicabilidade no impedimento das experimentações 

científicas em células germinais humanas, as quais, uma vez alteradas, 

poderiam trazer “mutações” indesejáveis para toda a espécie humana, 

dada sua transmissão hereditária em face das gerações futuras.43 

 

Assim, examinando os princípios de Bioética e de Biodireito, constatamos um 

determinado consenso que a clonagem de um ser humano não deve ser realizada 

visando beneficiar um indivíduo em detrimento de outro, como seria o caso, por 

exemplo, de criar um clone humano para utilização de seus órgãos. Também não é 

admissível clonar um ser humano para servir ou submeter-se a outro. 

Por outro lado, há quem questione se impedir a clonagem não seria violar o 

nosso direito à liberdade de reprodução.44 Entretanto, a técnica da clonagem poderia 

ser útil no estudo de doenças, tais como o câncer, bem como contribuir para reduzir 

ou evitar os riscos de problemas genéticos.  

Obviamente que não há como desconsiderar os interesses econômicos 

envolvidos na questão. Entretanto, a clonagem ou qualquer outra linha de pesquisa 

científica não é necessariamente restrita a tais interesses. Os próprios criadores da 

ovelha Dolly visavam muito mais a abertura de um caminho que possibilitasse a 

                                                 
43 MALUF, Adriana, obr. cit., p. 18-20. 
44 KOLATA, Gina. O Clone, p. 19: “A clonagem permite o nascimento de uma criança com o genoma 
de outro embrião ou pessoa. Nesse caso, o genoma é reproduzido sem alterações. A engenharia 
genética, por outro lado, será capaz de mudar o genoma de um indivíduo. Qual das duas técnicas 
representa uma intervenção maior? Dada a escolha entre ter um filho que é um clone e não ter filhos 
– uma escolha com a qual os casais estéreis poderão se defrontar – qual é o problema de permitir 
que tenham um clone? Se uma família vai criar seu filho com amor, é difícil entender por que a 
clonagem não seria uma técnica aceitável. Citando a autora, “Uma pergunta interessante, segundo 
Daniel Brock, filósofo e eticista da Brow University, é a seguinte: o direito de clonar faz parte do nosso 
direito à liberdade de reprodução? Brock afirma que embora não esteja certo de que a resposta é 
afirmativa, porque clonagem, estritamente falando, não é sinônimo de reprodução, ela poderia, 
mesmo assim, ser enquadrada na mesma categoria.” 
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continuidade das pesquisas na área que viesse a resultar na produção de 

medicamentos do que a obtenção de um animal clonado.45  

Aliás, na época, a clonagem de embriões já existia e, embora tivesse 

resultado na obtenção exitosa de vários animais clonados, não obteve sucesso 

comercial, tendo em vista que o custo para clonar os animais era muito maior do que 

aquele dispendido para obter animais pela via de reprodução natural ou mediante 

inseminação artificial. 

No decorrer deste ano, aliás, foi julgada improcedente a pretensão do Roslin 

Institute - onde foi desenvolvida a técnica de clonagem da ovelha Dolly - no sentido 

de conceder a proteção que confere direito à propriedade intelectual dos animais 

clonados, sob o fundamento de que não é possível patentear algo que já exista no 

meio natural, mantendo-se, entretanto, a proteção aos direitos relativos ao processo 

de clonagem.46 

Há, assim, a preocupação de, ao mesmo tempo em que é necessário 

preservar os direitos de forma a estimular a pesquisa científica, também é 

indispensável prever limites adequados, de modo que tal procedimento realmente 

consiga gerar benefícios efetivos para a sociedade. 

É preciso, também, sem descuidar dos cuidados devidos em qualquer 

atividade científica, afastar as ideias preconceituosas sobre a clonagem e tratar o 

tema adequadamente, com a seriedade que merece, de forma a viabilizar o 

desenvolvimento de técnicas seguras que proporcionem resultados para a melhoria 

das condições de vida, observando os critérios éticos e sem risco para a saúde e 

diversidade genética.  

 

 

CONCLUSÃO 
 

Conforme foi visto, é indispensável preservar os recursos naturais para que 

possam ser utilizados em futuras pesquisas de tratamentos e medicamentos que 

possam propiciar a cura de diversas enfermidades. O Brasil, aliás, em razão da 

grande biodiversidade de seu território, tem papel extremamente relevante nessa 

área, cabendo não só zelar por sua preservação, mas também gerar alternativas 
                                                 
45 KOLATA, Gina. In O Clone. 
46 Folhacentrosul.com.br/.../governo-dos-eua-proibe-que-clones-de-animais 12/05/2014 
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seguras para sua exploração, de modo que possam reverter em benefícios para a 

população. 

Para que isso seja possível, é preciso garantir que a extração dos recursos 

naturais seja sustentável, permitindo a sua renovação constante. Do mesmo modo, 

embora o acesso aos recursos naturais, em princípio, deva ser franqueado a todos, 

é preciso instrumentos adequados de controle quanto à exploração dos recursos 

naturais, de maneira que os países nos quais os mesmos se encontram participem 

ativamente das pesquisas e dos seus resultados. 

Além disso, tendo em vista a abrangência e a importância das questões 

ligadas à pesquisa genética e utilização dos recursos naturais, é preciso ampliar o 

debate sobre a matéria, garantindo à população, que é a principal interessada, o 

direito de conhecer todas as implicações e benefícios envolvidos, especialmente em 

temas polêmicos, tais como o patenteamento genético e a clonagem. 

Desta forma, ao mesmo tempo em que é necessária a proteção dos 

investimentos realizados, evitando a migração dos resultados das pesquisas sem 

contrapartida e viabilizando sua continuidade, também é preciso dosar 

adequadamente tal proteção, de modo que não se constitua em prejuízo para o ser 

humano. É necessário, enfim, estimular a pesquisa genética e desenvolver critérios 

para que garantam segurança aos pesquisadores, financiadores e da população em 

relação às questões dela decorrentes.  
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RESUMO 
O acesso à tecnologia pode se demonstrar como uma importante ferramenta para o catching 
up tecnológico e para a redução do gap existente entre os países desenvolvidos e os países 
em desenvolvimento (SAMPATH; ROFFE, 2012). Dessa forma, há que se questionar 
também se o acesso às tecnologias importadas através de Contratos de Transferência de 
Tecnologias averbados perante o INPI permitem uma acumulação de conhecimentos por 
parte das empresas nacionais, permitindo a implementação de inovações em produtos e 
processos. Buscando contribuir para essa complexa discussão, o presente estudo tem como 
principal objetivo verificar a relevância atribuída à aquisição de conhecimentos mediante a 
celebração de Contratos de Transferência de Tecnologia para a inovação entre as empresas 
que fazem parte da amostra da Pesquisa de Inovação (PINTEC). 

Palavras-Chave: 
Inovação Tecnológica, Contratos de Transferência de Tecnologia, PINTEC 

ABSTRACT 
The Access to Technology can be an important tool for catching up and for the reduction of 
the existing gap between the developed and developing countries (SAMPATH; ROFFE, 
2012). Thus, it must be wondered if the access to imported technologies through the 
Technology Transfer Agreements recorded at the BPTO enable an accumulation of 
knowledge by national companies, allowing the implementation of Products and Processes 
Innovations. Seeking to contribute for this complex discussion, the present study aims to 
verify the relevance attributed by the companies part of the PINTEC to the acquisition of 
knowledge through Technology Transfer Agreements. 
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I. INTRODUÇÃO  

De acordo com dados1 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, grande parte 

dos Contratos de Transferência de Tecnologia averbados perante essa autarquia no período 

compreendido entre 2000 e 2012 refletem a importação de tecnologias, serviços de 

assistência técnica e conhecimentos tecnológicos do exterior.  

O acesso a tecnologias pode se demonstrar como uma importante ferramenta para o 

catching up tecnológico e para a redução do gap existente entre os países desenvolvidos e 

os países em desenvolvimento2. Entretanto, conforme bem apontado por Padmashree Gehl 

Sampath e Pedro Roffe3 “não obstante o fato de que uma grande porção de tecnologia está 

disponível no domínio público, o acesso a essas tecnologias e o seu direcionamento para 

processos de acumulação de conhecimento e inovação dentro dos países não é automático 

nem isento de custos”4. 

Dessa forma, há que se questionar também se o acesso às tecnologias importadas 

através de Contratos de Transferência de Tecnologias averbados perante o INPI permitem 

uma acumulação de conhecimentos por parte das empresas nacionais, permitindo a 

implementação de inovações em produtos e processos. 

O tema já foi e continua sendo objeto de diversos estudos empíricos e teóricos que 

buscam localizar o papel da transferência de tecnologias para o desenvolvimento 

                                                           
1 Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Diretoria de Contratos, Indicações 
Geográficas e Registros – DICIG. Disponível em: 
http://www.inpi.gov.br/images/docs/dicig_contratos_estat_portal_ago_13_tabela_1.pdf  
2 SAMPATH, P.G.; ROFFE, P. Unpacking the International Technology Transfer Debate: Fifty 
Years and Beyond. ICTSD Programme on Innovation, Technology and Intellectual Property; 
Discussion Paper; International Centre for Trade and Sustainable Development, Geneva, 
Switzerland. 2012. Disponível em: www.ictsd.org 
3 Ibid, p.6 
4 Tradução livre do trecho: “...despite the fact that a large amount of technology is already available 
in the public domain, accessing these Technologies and channelling them into processes of 
knowledge accumulation and innovation within countries is neither automatic or costless” 
(SAMPATH;ROFFE, 2012, P.6) 

http://www.inpi.gov.br/images/docs/dicig_contratos_estat_portal_ago_13_tabela_1.pdf
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econômico e tecnológico de países desenvolvidos e países em desenvolvimento, como é o 

caso do estudo organizado pela Organização de Desenvolvimento Industrial das Nações 

Unidas (UNIDO), publicado em 20065. 

O presente estudo, por sua vez, tem como principal objetivo verificar a relevância 

atribuída à aquisição de conhecimentos mediante a celebração de Contratos de 

Transferência de Tecnologia para a inovação entre as empresas que fazem parte da 

Pesquisa de Inovação (PINTEC). 

Dessa forma, o escopo de análise aqui pretendida é direcionado unicamente à 

verificar a importância atribuída aos Contratos de Transferência de Tecnologia pelas 

empresas que participam das Pesquisas de Inovação promovidas pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE).  

Como objetivos específicos, o presente estudo pretende: 

· Proceder a uma análise histórica das Pesquisas de Inovação, verificando a 

evolução da importância dos Contratos de Transferência de Tecnologia 

como atividade inovativa para os setores econômicos pesquisados; 

· Destacar, dentro dos setores econômicos apresentados pelas Pesquisas, as 

atividades econômicas onde a aquisição de conhecimentos mediante 

Contratos de Transferência de Tecnologia possui um alto grau de relevância 

como atividade inovativa; 

· Apontar, após a análise das edições da Pesquisas de Inovação de 2000, 2003, 

2005, 2008 e 2011, quais foram as atividades e setores que se destacaram no 

presente estudo e; 

· Realizar uma análise comparativa com os dados gerados pela DICIG – INPI 

no que se refere à emissão de Certificados de Averbação e remessas para o 

                                                           
5 FALVEY, R.; FOSTER, N.; MEMEDOVIC, O. The Role of Intellectual Property Rights in 
Technology Transfer and Economic Growth: Theory and Evidence. United Nations Industrial 
Development Organization. Viena, 2006. Disponível em: 
http://www.unido.org//fileadmin/user_media/Publications/Research_and_statistics/Branch_publicati
ons/Research_and_Policy/Files/Working_Papers/2006/WPjuly2006%20IPR_rights_in_technology_
transfer.pdf 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
LUCA SCHIRRU  

190 
 

PIDCC, Aracaju, Ano IV, Edição nº 08/2015, p.187 a 215 Fev/2015 | www.pidcc.com.br 

exterior resultantes da celebração de Contratos de Transferência de 

Tecnologias. 

 

II. METODOLOGIA 

A metodologia adotada para o presente estudo envolve, principalmente, uma análise 

documental das Pesquisas de Inovação (PINTECs) realizadas pelo IBGE, compreendendo 

as Pesquisas de Inovação de 2000, 2003, 2005, 2008 e 2011. Além disso, serão analisados 

os dados coletados e organizados pela DICIG e disponibilizados no website do INPI. 

Para fins de uma melhor interpretação dos resultados do presente estudo, a 

expressão “Contratos de Transferência de Tecnologia” refletirá necessariamente o conteúdo 

da atividade inovativa listada nas PINTECs como “Aquisição de Outros Conhecimentos 

Externos”, que, por sua vez, compreende:  

“os acordos de transferência de tecnologia originados da compra de 

licença de direitos de exploração de patentes e uso de marcas, 

aquisição de know-how e outros tipos de conhecimentos técnico-

científicos de terceiros, para que a empresa desenvolva ou 

implemente inovações;”6  

Relevante ressaltar que o conceito de “Aquisição de Outros Conhecimentos 

Externos” constante das edições 2000 e 2003 era distinto do transcrito acima, contando 

também com a adição da aquisição de software7. A partir da edição de 20058, a aquisição 

de software começou a constar como uma atividade inovativa independente da Aquisição 

de Outros Conhecimentos Externos. 

 Dessa maneira, os dados que foram utilizados no presente estudo são aqueles 

referentes à atividade inovativa “Aquisição de Outros Conhecimentos Externos” e foram 

extraídos das “Tabelas de Resultados” que englobam o “Esforço Empreendido para Inovar” 

pelas empresas. 

                                                           
6 Conceito disponível nas Pesquisas de Inovação (PINTEC), edições 2005, 2008 e 2011 (IBGE, 
2007, 2010, 2013) 
7 IBGE, 2002, 2005. 
8 IBGE, 2007 
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Tais tabelas, segundo a própria definição dada pela Pesquisa de Inovação - 

PINTEC, compreendem as informações sobre o número de “empresas que implementaram 

inovações, por grau de importância das atividades inovativas desenvolvidas”9. 

Os dados ora analisados refletem importância dada pelas empresas para a atividade 

inovativa em comento e não aos dispêndios realizados com tal atividade. Dessa maneira, a 

presente análise permitirá verificar, mesmo que em uma escala subjetiva, qual o grau de 

importância da celebração dos Acordos de Transferência de Tecnologia como meio de 

aquisição de conhecimentos para as empresas e quais são as atividades econômicas que 

consideram tal atividade como de alta importância. 

 Conforme já mencionado, os dados utilizados no presente estudo referem-se 

exclusivamente às empresas que consideram a atividade inovativa de “Aquisição de Outros 

Conhecimentos Externos” como uma atividade de alta importância e o número total de 

empresas. Dessa maneira, ao dividir o número de empresas que consideram tal atividade 

como de alta importância pelo número total de empresas, obter-se-á a relação proporcional 

de empresas de um determinado setor que consideram a celebração de Contratos de 

Transferência de Tecnologia como atividade de alta importância. 

A opção pelos valores proporcionais se deu por conta da grande variação no número 

absoluto de empresas pesquisadas em cada setor, por exemplo: na PINTEC 2011 foram 

pesquisadas apenas nove empresas que tem como atividade a “Fabricação de Celulose e 

Outras Pastas”, enquanto foram pesquisadas, nessa mesma PINTEC, 5.729 empresas 

atuantes na “Fabricação de Produtos Alimentícios”10. Por tais razões, deve-se ressaltar que 

um resultado que apresente uma alta proporção em um determinado setor não 

necessariamente explicita um grande número de empresas de maneira absoluta.  

Portanto, o cumprimento com os objetivos do presente estudo, no que se refere à 

análise dos dados da PINTEC, se dará através de uma análise comparativa baseada nos 

dados referentes ao total de empresas pesquisadas, ao total de empresas de cada setor e às 

empresas de acordo com a sua atividade econômica. 
                                                           
9 IBGE, 2013, p. 7 
10 IBGE, 2013, p. 88 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
LUCA SCHIRRU  

192 
 

PIDCC, Aracaju, Ano IV, Edição nº 08/2015, p.187 a 215 Fev/2015 | www.pidcc.com.br 

Por fim, serão apresentados os dados elaborados e organizados pela DICIG/INPI, 

com os quais se realizará uma comparação com os resultados obtidos quando da análise das 

PINTECs.  

 

III. RESULTADOS:  

A análise dos resultados se dará de acordo com as seguintes etapas: (i)  análise 

comparativa entre as Pesquisas de Inovação de 2000, 2003, 2005, 2008 e 2011 de acordo 

com os dados do total de empresas que consideram a aquisição de conhecimento mediante 

Contratos de Transferência de Tecnologias como atividade inovativa de alta importância; 

(ii) análise dos dados desagregados de acordo com cada Pesquisa de Inovação, abrangendo, 

assim, os setores econômicos (indústria extrativa e de transformação, serviços e eletricidade 

e gás) e as mais diversas atividades econômicas; (iii) exposição de dados organizados e 

desenvolvidos pela DICIG/INPI e comparação com os dados levantados da etapa (ii). 

3.1.A importância da aquisição de conhecimentos mediante Contratos de 

Transferência de Tecnologia entre o período de 1998-2011   

De maneira a verificar a importância da aquisição de conhecimentos mediante 

Acordos de transferência de tecnologia para a inovação no País, foi realizada uma análise 

dos relatórios das Pesquisas de Inovação realizadas pelo IBGE (PINTEC) dos anos de 

2000, 2003, 2005, 2008 e 2011. 

Em uma primeira análise utilizaram-se os dados referentes ao total de empresas 

pesquisadas por cada PINTEC sem qualquer desagregação por setor ou atividade 

econômica. Baseando-se na metodologia proposta, foi realizada uma divisão entre o 

número de empresas que consideram a Aquisição de Outros Conhecimentos Externos como 

atividade inovativa de alta importância pelo número total de empresas pesquisas. A partir 

dessas operações, foram obtidos os seguintes resultados: 

PERÍODO TOTAL DE 
EMPRESAS 

EMPRESAS 
QUE 

ATRIBUEM 
ALTA 

IMPORTÂNCIA 

EMPRESAS 
QUE 

ATRIBUEM 
MÉDIA 

IMPORTÂNCIA 

EMPRESAS QUE 
ATRIBUEM BAIXA 
IMPORTÂNCIA OU 
NÃO REALIZARAM 

% DE EMPRESAS 
QUE ATRIBUEM 

ALTA IMPORTÂNCIA 
EM RELAÇÃO AO 

TOTAL DE 
EMPRESAS 
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Tabela 1: Análise Ano a Ano de acordo com o percentual do total de empresas que atribuem alta importância 
à atividade inovativa “Aquisição de Outros Conhecimentos Externos”. 
Fontes: IBGE, 2002, 2005, 2007, 2010,2013  (dados retirados da PINTEC 2000, PINTEC 2003, PINTEC 
2005, PINTEC 2008, PINTEC 2011 e de tabelas disponíveis em 
http://www.pintec.ibge.gov.br/index.php?option=com_content_extjs&view=article&id=17&Itemid=6). 
Foram apresentados dois dados para o período de 2006-2008 por conta da alteração da CNAE 1.0 para CNAE 
2.0. 
 

Conforme observado na Tabela 1 acima, a atividade inovativa em comento não se 

revela como uma atividade de alta relevância para a maior parte das empresas participantes 

da PINTEC, figurando com um máximo de aproximadamente 10,3% dos esforços para 

inovar no período entre 1998 e 2000 e no mínimo de aproximadamente 6,9% das empresas 

que consideraram tal atividade de alta importância no período entre 2001-2003.  

Outro fato que pode ser observado é que não existe uma tendência de crescimento 

ou diminuição do percentual de empresas que atribuem à referida atividade inovativa alto 

grau de importância. O que foi verificado foi uma alternância, ou seja, uma queda no 

número proporcional de empresas que consideravam a aquisição de outros conhecimentos 

externos como uma atividade inovativa de alta importância do período de 1998-2000 para o 

período de 2001-2003, seguida de um crescimento no período de 2003-2005, de uma 

posterior diminuição no período de 2006-2008 para, finalmente, um novo crescimento em 

2009-2011. 

 Um fator que merece relevância quando da análise comparativa dos dados da 

PINTEC é que tal pesquisa tem passado por alterações substanciais em cada edição. Podem 

ser citados como exemplos: a constante alteração dos serviços referentes ao setor de 

tecnologias da informação; a inclusão do setor de serviços na PINTEC 2005, com a 

PESQUISADAS 
1998-2000 22 698 2 339 1 375 18 984 10,3 
2001-2003 28 036 1 948 886 25 202 6,9 
2003-2005 32 796 2 718 1 181 28 896 8,2 
2006-2008 
(CNAE 1.0) 

41 210 3 238 1 567 36 405 7,8 

2006-2008 
(CNAE 2.0) 

41 262 3 297 1 487 36 478 7,9 

2009-2011 45 950 3 908 2 953 39 090 8,5 
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ampliação do universo investigado11; a divulgação dos resultados a partir de 2008 de 

acordo com a nova Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 2.012; a 

inclusão do setor de Eletricidade e Gás na PINTEC 201113, dentre outros. 

As alterações substanciais introduzidas em cada PINTEC serão apontadas no 

momento da análise de cada pesquisa e, de maneira geral, se demonstraram como um fator 

prejudicial à comparação entre os dados de acordo com os setores e atividades econômicas, 

o que, de certo ponto, prejudicou a verificação de tendências de maneira mais objetiva.  

 

3.2.Análise dos dados desagregados de acordo com os setores e as atividades 

econômicas 

O presente estudo se dedicará neste item à análise da importância da aquisição de 

conhecimentos mediante Contratos de Transferência de Tecnologia para os setores e 

atividades econômicas abordadas pela PINTEC nas edições de 2000, 2003, 2005, 2008 e 

2011. 

Para verificar a importância da aquisição de conhecimentos por meio de Contratos 

de Tecnologia em cada setor econômico foram analisados os dados absolutos (em números) 

e, para melhor permitir uma análise comparativa entre os diversos setores e atividades, foi 

realizada uma operação matemática de divisão entre o número de empresas que 

consideravam a aquisição de conhecimentos mediante Contratos de Transferência de 

Tecnologia como uma atividade inovativa de alta importância e o número total de empresas 

pesquisadas pelas PINTECs em cada setor ou atividade econômica. A opção por essa 

metodologia teve como objetivo permitir uma análise comparativa a respeito de quais 

setores consideram tal atividade como de alta importância para a inovação e não reflete, 

necessariamente, uma alta preferência em termos absolutos.  

3.2.1. Período 1998- 2000: a PINTEC 2000 

                                                           
11 IBGE, 2007, p.10 
12 IBGE 2010, p.9 
13 IBGE 2013, p.11 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
A AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS MEDIANTE A CELEBRAÇÃO DE ACORDOS DE TRANSFERÊNCIA DE 
TECNOLOGIA COMO ATIVIDADE INOVATIVA: UMA ANÁLISE DA PINTEC. 

195 
 

PIDCC, Aracaju, Ano IV, Edição nº 08/2015, p.187 a 215 Fev/2015 | www.pidcc.com.br 

Em um primeiro momento foram analisados os dados da PINTEC 2000, que 

compreendem dados referentes ao triênio 1998-2000. A divisão entre setores econômicos 

nesse volume compreendia apenas as indústrias extrativas e as indústrias de transformação.  

De acordo com a Tabela 2, pôde-se verificar que cerca de 10,3% das empresas que 

compõem as indústrias de transformação consideram a aquisição de conhecimentos 

mediante Contratos de Transferência de Tecnologia como atividade de alta importância. 

Por outro lado, foi observado que apenas cerca de 7,4% das empresas contidas no setor das 

indústrias extrativas tem a mesma percepção.  

Dentre as empresas que compõem o setor de indústrias de transformação e que 

apontaram tal atividade como de alta importância, merecem destaque aquelas envolvidas 

nas atividades de Refino de Petróleo (34,2%), Fabricação de Celulose e Outras Pastas 

(26,8%), Fabricação de Aparelhos e equipamentos de comunicações (25,6%).  

 

Período – 1998-2000 % de empresas que atribuem 
alta importância em relação ao 
total de empresas pesquisadas 

Indústrias extrativas 7,4 
Indústrias de transformação 10,3 

Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 12,5 
Fabricação de produtos alimentícios 12,4 

Fabricação de bebidas 12,7 
Fabricação de produtos do fumo - 
Fabricação de produtos têxteis 12,7 

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 7,1 
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, 

artigos de viagem e calçados 7,7 

Fabricação de produtos de madeira 6,4 
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 8,8 

Fabricação de celulose e outras pastas 26,8 
Fabricação de papel, embalagens e artefatos de papel 8,1 

Edição, impressão e reprodução de gravações 11,7 
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de 

combustíveis nucleares e produção de álcool 21,7 
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Tabela 2: Percentual de empresas que atribuem alto grau de relevância à atividade inovativa “Aquisição de 
Outros Conhecimentos Externos” de acordo com o setor e atividade econômica. 
Fontes: IBGE, 2002. Dados da tabela 7 do IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de Indústria, Pesquisa 
Industrial – Inovação Tecnológica 2000.  Tabela disponível em: 
http://www.pintec.ibge.gov.br/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&Itemid
=15 
Nota do IBGE: “Foram consideradas as empresas industriais com 10 ou mais pessoas ocupadas, que 
implementaram produto e/ou processo tecnologicamente novo ou substancialmente aprimorado” (IBGE 2002, 
p. 38)  
 

3.2.2. Período 2001-2003: a PINTEC 2003 

Fabricação de coque, álcool e elaboração de combustíveis 
nucleares 

 
17,1 

Refino de petróleo 34,2 
Fabricação de produtos químicos 14,3 
Fabricação de produtos químicos 13,4 

Fabricação de produtos farmacêuticos 18,7 
Fabricação de artigos de borracha e plástico 11,6 

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 10,2 
Metalurgia básica 5,2 

Produtos siderúrgicos 14,9 
Metalurgia de metais não-ferrosos e fundição 3,0 

Fabricação de produtos de metal 5,2 
Fabricação de máquinas e equipamentos 11,6 

Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de 
informática 

 
23,5 

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 19,2 
Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e 

equipamentos de comunicações 
 

17,7 
Fabricação de material eletrônico básico 8,3 

Fabricação de aparelhos e equipamentos de comunicações 25,6 
Fabricação de equipamentos de instrumentação médico-

hospitalares, instrumentos de precisão e ópticos, 
equipamentos para automação industrial, cronômetros e 

relógios 

 
11,4 

Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e 
carrocerias 

 
17,5 

Fabricação de peças e acessórios para veículos 19,2 
Fabricação de outros equipamentos de transporte 5,3 

Fabricação de móveis e indústrias diversas 5,5 
Fabricação de artigos do mobiliário 5,5 
Fabricação de produtos diversos 5,4 

Reciclagem - 
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A PINTEC 2003, que compreendeu o triênio entre 2001 e 2003 também desagregou 

os dados de acordo com as informações relativas às indústrias extrativas e às indústrias de 

transformação e demonstrou uma maior diferença no que se refere à importância dada à 

aquisição de conhecimentos externos mediante Acordos de Transferência de Tecnologias 

pelas empresas dos setores supramencionados.  

Observou-se que, enquanto apenas cerca de 1,4% das empresas constantes do setor 

extrativo consideravam a aquisição de conhecimentos mediantes Acordos de Transferência 

de Tecnologia como uma atividade inovativa de alta importância, aproximadamente 7% do 

total de empresas das indústrias de transformação consideravam tal atividade como de alta 

relevância. 

Dentre as empresas que compõe o setor das indústrias de transformação 

mencionadas acima, merecem destaque a Fabricação de automóveis, caminhonetas e 

utilitários, caminhões e ônibus com aproximadamente 58,3% de empresas que consideram 

tal atividade como de alta importância, sendo seguido pelo Refino de Petróleo com 28%. 

Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e produção 

de álcool com aproximadamente 23,3% e Fabricação de aparelhos e equipamentos de 

comunicações com cerca de 23,1%. 

Período: 2001-2003 
% de empresas que atribuem alta 
importância em relação ao total 

de empresas pesquisadas 
Indústrias extrativas 1,4 

Indústrias de transformação 7,0 
Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 7,7 

Fabricação de produtos alimentícios 7,1 
Fabricação de bebidas 15,8 

Fabricação de produtos do fumo 17,1 
Fabricação de produtos têxteis 2,8 

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 3,4 
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, 

artigos de viagem e calçados 10,3 

Fabricação de produtos de madeira 3,4 
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 6,8 

Fabricação de celulose e outras pastas - 
Fabricação de papel, embalagens e artefatos de papel 6,9 
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Edição, impressão e reprodução de gravações 5,7 
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de 

combustíveis nucleares e produção de álcool 23,3 

Fabricação de coque, álcool e elaboração de combustíveis 
nucleares 20,4 

Refino de petróleo 28,0 
Fabricação de produtos químicos 13,2 
Fabricação de produtos químicos 11,7 

Fabricação de produtos farmacêuticos 19,0 
Fabricação de artigos de borracha e plástico 5,3 

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 5,0 
Metalurgia básica 7,2 

Produtos siderúrgicos 7,8 
Metalurgia de metais não-ferrosos e fundição 7,0 

Fabricação de produtos de metal 6,9 
Fabricação de máquinas e equipamentos 8,6 

Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de 
informática 

 
17,5 

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 9,6 
Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e 

equipamentos de comunicações 
 

15,1 
Fabricação de material eletrônico básico 8,5 

Fabricação de aparelhos e equipamentos de comunicações  
23,1 

Fabricação de  equipamentos de instrumentação médico-
hospitalares,  instrumentos  de  precisão e ópticos, 

equipamentos para automação industrial, cronômetros e 
relógios 

 
 
 

18,0 

Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e 
carrocerias 

 
12,7 

Fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários, 
caminhões e ônibus 

 
58,3 

Fabricação de cabines, carrocerias, reboques e 
recondicionamento de motores 

 
19,1 

Fabricação de peças e acessórios para veículos 6,4 
Fabricação de outros equipamentos de transporte 21,3 

Fabricação de móveis e indústrias diversas 4,3 
Fabricação de artigos do mobiliário 3,8 
Fabricação de produtos diversos 5,6 

Reciclagem - 
Tabela 3: Percentual de empresas que atribuem alto grau de relevância à atividade inovativa “Aquisição de 
Outros Conhecimentos Externos” de acordo com o setor e atividade econômica. 
Fontes: IBGE, 2005. Dados da tabela 1.1.7 do IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, 
Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica 2003. Tabela disponível em: 
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http://www.pintec.ibge.gov.br/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=18&Itemid
=16.  
Nota do IBGE: “Foram consideradas as empresas industriais com 10 ou mais pessoas ocupadas, que 
implementaram produto e/ou processo tecnologicamente novo ou substancialmente aprimorado” (IBGE, 
2005, p. 72)  
 

3.2.3. Período 2003-2005: a PINTEC 2005 

A PINTEC 2005 trouxe algumas alterações relevantes para a análise ora proposta, 

sendo a principal delas a inclusão de um novo setor econômico: o setor de serviços, 

compreendendo as atividades de: (i) telecomunicações, (ii) atividades de informática e 

serviços relacionados (desagregada em consultoria de software e outras atividades de 

informática e serviços relacionados) e (iii) Pesquisa e desenvolvimento. Dessa forma, os 

setores constantes dessa pesquisa foram as indústrias extrativas, indústrias de 

transformação e setor de serviços. Além disso, a Pesquisa deixou de ser nomeada como 

Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica para ser referenciada apenas como Pesquisa 

de Inovação Tecnológica14.  

Conforme já mencionado quando da exposição da metodologia adotada, foi a partir 

de 2005 que a atividade de aquisição de software deixou de integrar o conceito de 

“Aquisição de Outros Conhecimentos Externos” e passou a constituir uma atividade 

inovativa independente. Dessa forma, a partir dessa edição de 2005, o conceito de 

“Aquisição de Outros Conhecimentos Externos” passa a compreender o seguinte: “os 

acordos de transferência de tecnologia originados da compra de licença de direitos de 

exploração de patentes e uso de marcas, aquisição de know-how e outros tipos de 

conhecimentos técnico-científicos de terceiros, para que a empresa desenvolva ou 

implemente inovações;”15. 

O que se pode observar a partir da análise dos dados da PINTEC 2005 foi que cerca 

de 5,3% das empresas do setor extrativo consideram a aquisição de conhecimentos externos 

através de Contratos de Transferência de Tecnologias como uma atividade inovativa de alta 

importância. Já o percentual para as indústrias de transformação e Serviços são de, 

respectivamente e aproximadamente, 7,3% e 19,8%. Observou-se um crescimento 
                                                           
14 IBGE, 2007. 
15 IBGE, 2007, 2010 e 2013. 

http://www.pintec.ibge.gov.br/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=18&Itemid=16
http://www.pintec.ibge.gov.br/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=18&Itemid=16
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substancial no que se refere às empresas do setor extrativo e uma alta importância dos 

Contratos de Transferência de Tecnologia para as empresas constantes do setor de serviços. 

Em uma análise dos dados de maneira mais desagregada foi observado que dentro 

do setor de serviços, as atividades que mais atribuem o grau de importância alta para a 

aquisição de conhecimentos externos mediante a celebração de Acordos de Transferência 

de Tecnologia são, de maneira geral, as Atividades de Telecomunicações  (18,6%) e 

Atividades de Informática e Serviços Relacionados (20,2%), sendo que, dentre essas 

últimas, destacam-se as Outras atividades de informática e serviços relacionados que não a 

consultoria em software, com 22,5%. 

Já nas indústrias de transformação merecem destaques as atividades relacionadas ao 

transporte, onde a Fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários, caminhões e 

ônibus contou com 45,4%, seguida pela Fabricação de Outros equipamentos de transporte 

com  21,6%. Recebe atenção também as atividades de Fabricação de coque, álcool e 

elaboração de combustíveis nucleares com 21%. 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
A AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS MEDIANTE A CELEBRAÇÃO DE ACORDOS DE TRANSFERÊNCIA DE 
TECNOLOGIA COMO ATIVIDADE INOVATIVA: UMA ANÁLISE DA PINTEC. 

201 
 

PIDCC, Aracaju, Ano IV, Edição nº 08/2015, p.187 a 215 Fev/2015 | www.pidcc.com.br 

Ano 2003-2005 % de empresas que atribuem 
alta importância em relação 

ao total de empresas 
pesquisadas 

Indústrias extrativas 5,3 
Indústrias de transformação 7,3 

Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 12,9 
Fabricação de produtos alimentícios 12,7 

Fabricação de bebidas 15,2 
Fabricação de produtos do fumo - 
Fabricação de produtos têxteis 3,2 

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 2,5 
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, 

artigos de viagem e calçados 
 

2,6 
Fabricação de produtos de madeira 4,2 

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 4,1 
Fabricação de celulose e outras pastas - 

Fabricação de papel, embalagens e artefatos de papel 4,2 
Edição, impressão e reprodução de gravações 4,8 

Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de 
combustíveis nucleares e produção de álcool 

 
17,3 

Fabricação de coque, álcool e elaboração de combustíveis 
nucleares 

21,0 

Refino de petróleo 12,9 
Fabricação de produtos químicos 12,8 
Fabricação de produtos químicos 11,9 

Fabricação de produtos farmacêuticos 17,3 
Fabricação de artigos de borracha e plástico 6,9 

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 9,6 
Metalurgia básica 5,4 

Produtos siderúrgicos 19,5 
Metalurgia de metais não-ferrosos e fundição 2,0 

Fabricação de produtos de metal 4,3 
Fabricação de máquinas e equipamentos 11,3 

Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de 
informática 

16,6 

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 5,6 
Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e 

equipamentos de comunicações 
5,5 

Fabricação de material eletrônico básico 5,2 
Fabricação de aparelhos e equipamentos de comunicações 5,9 

Fabricação de equipamentos de instrumentação médico-
hospitalares, instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos 

para automação industrial, cronômetros e relógios 

 
 
 

15,0 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
LUCA SCHIRRU  

202 
 

PIDCC, Aracaju, Ano IV, Edição nº 08/2015, p.187 a 215 Fev/2015 | www.pidcc.com.br 

Tabela 4: Percentual de empresas que atribuem alto grau de relevância à atividade inovativa “Aquisição de 
Outros Conhecimentos Externos” de acordo com o setor e atividade econômica. 
Fontes: IBGE, 2007. Dados da tabela 1.1.7 do IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, 
Pesquisa de Inovação Tecnológica 2005. Tabela disponível em: 
http://www.pintec.ibge.gov.br/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=17&Itemid
=17 
Nota do IBGE: “Foram consideradas as empresas que implementaram produto e/ou processo 
tecnologicamente novo ou substancialmente aprimorado” (IBGE, 2007, p. 79)  

 

3.2.4. Período 2006-2008: a PINTEC 2008 

A PINTEC 2008 traz dados referentes ao período compreendido entre 2006 e 2008 e 

introduziu algumas alterações que merecem atenção do presente trabalho. A grande 

alteração trazida pela PINTEC 2008 para fins do presente trabalho foi a adoção da nova 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 2.0. Por essa razão, foram 

apresentados dados da PINTEC 2008 de acordo com a Classificação até então utilizada 

(1.0) e os dados de acordo com a nova Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

(2.0).  

Outra alteração relevante trazida pela edição de 2008 foi a incorporação da inovação 

organizacional e a inovação de marketing em seu escopo de forma a atender à necessidade 

  
Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e 

carrocerias 
12,0 

Fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários, 
caminhões e ônibus 

45,4 

Fabricação de cabines, carrocerias, reboques e 
recondicionamento de motores 

17,6 

Fabricação de peças e acessórios para veículos 7,8 
Fabricação de outros equipamentos de transporte 21,6 

Fabricação de móveis e indústrias diversas 5,2 
Fabricação de artigos do mobiliário 5,7 
Fabricação de produtos diversos 3,7 

Reciclagem 2,1 
Serviços 19,8 

Telecomunicações 18,6 
Atividades de informática e serviços relacionados 20,2 

Consultoria em software 16,5 
Outras atividades de informática e serviços relacionados 22,5 

Pesquisa e desenvolvimento 4,8 
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de expansão do conceito de inovação, conforme prevê a terceira Edição do Manual de Oslo, 

que é utilizado como referência conceitual pela PINTEC16. 

Ao analisar a Tabela 5, referente aos dados de acordo com a CNAE 1.0., em 

comparação com os dados referentes ao período de 2003-2005, observa-se um crescimento 

do percentual de empresas da indústria extrativa e de transformação que consideram a 

aquisição de conhecimentos mediante Acordos de Transferência de Tecnologia como uma 

atividade inovativa de alta importância, bem como uma queda no setor de serviços (19,8% 

para 15,2%). 

Partindo para uma análise mais desagregada, de acordo com as atividades 

econômicas, observa-se que a atividade econômica que mais se destacou dentro do setor da 

indústria de transformação foi a Reciclagem (27,4%), seguida da Fabricação de Peças e 

Acessórios para Veículos (21,5%) e da Fabricação de máquinas para escritório e 

equipamentos de informática (20,7%). A exemplo das pesquisas anteriores as empresas 

envolvidas na atividade de Fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários, 

caminhões e ônibus também se destacaram, com 20,1% das empresas encarando a 

aquisição de conhecimentos mediante Contratos de Transferência de Tecnologias como 

uma Atividade Inovativa de alta importância.  

No setor de serviços, notou-se uma maior importância atribuída aos Contratos de 

Transferência de Tecnologia como meio de aquisição de conhecimentos nas Atividades 

relacionadas à tecnologia da informação, notadamente as Atividades de informática e 

serviços relacionados (18,9%). 

                                                           
16 IBGE, 2010, pp.13-14 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
LUCA SCHIRRU  

204 
 

PIDCC, Aracaju, Ano IV, Edição nº 08/2015, p.187 a 215 Fev/2015 | www.pidcc.com.br 

Período 2006-2008 (CNAE 1.0) 

% de empresas que 
atribuem alta 

importância em relação 
ao total de empresas 

pesquisadas 
Indústrias extrativas 5,9 

Indústrias de transformação 7,4 
Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 8,8 

Fabricação de produtos alimentícios 8,8 
Fabricação de bebidas 8,3 

Fabricação de produtos do fumo 6,0 
Fabricação de produtos têxteis 4,9 

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 6,6 

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de 
viagem e calçados 

 
7,1 

Fabricação de produtos de madeira 3,2 
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 7,3 

Fabricação de celulose e outras pastas - 
Fabricação de papel, embalagens e artefatos de papel 7,3 

Edição, impressão e reprodução de gravações 10,3 
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis 

nucleares e produção de álcool 6,3 

Fabricação de coque, álcool e elaboração de combustíveis nucleares  
6,5 

Refino de petróleo 5,9 
Fabricação de produtos químicos 9,7 
Fabricação de produtos químicos 9,7 

Fabricação de produtos farmacêuticos 9,4 
Fabricação de artigos de borracha e plástico 3,1 

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 3,1 
Metalurgia básica 3,2 

Produtos siderúrgicos 4,8 
Metalurgia de metais não-ferrosos e fundição 2,5 

Fabricação de produtos de metal 7,4 
Fabricação de máquinas e equipamentos 9,9 

Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de 
informática 20,7 

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 4,9 
Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de 

comunicações 8,2 

Fabricação de material eletrônico básico 7,4 

Fabricação de aparelhos e equipamentos de comunicações  
9,0 
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Tabela 5: Percentual de empresas que atribuem alto grau de relevância à atividade inovativa “Aquisição de 
Outros Conhecimentos Externos” de acordo com o setor e atividade econômica. 
Fontes: Dados da tabela 1.1.7 do IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa de 
Inovação Tecnológica 2008 (CNAE.10). Tabela disponível em: 
http://www.pintec.ibge.gov.br/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=16&Itemid
=18 
 

Com a nova classificação CNAE 2.0 observou-se a eliminação de determinadas 

atividades econômicas, como é o caso da Reciclagem e a inclusão de novas atividades, 

como é o caso do Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades 

relacionadas. 

A maior alteração verificada quando da comparação com os resultados obtidos da 

análise da listagem de acordo com a CNAE 1.0 foi a exclusão da Reciclagem e o destaque 

para as atividades de Fabricação de equipamentos de informática e periféricos (20,7%). Foi 

observada também a manutenção de determinadas atividades como relevantes, tais como a 

Fabricação de equipamentos de instrumentação médico-hospitalares, 
instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação 

industrial, cronômetros e relógios 

 
 
 

14,7 

Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e 
carrocerias 

 
12,8 

Fabricaçao de automóveis, caminhonetas e utilitários, caminhões e 
ônibus 

 
20,1 

Fabricação de cabines, carrocerias, reboques e recondicionamento 
de motores 

 
0,8 

Fabricação de peças e acessórios para veículos 21,5 
Fabricação de outros equipamentos de transporte 7,6 

Fabricação de móveis e indústrias diversas 7,5 
Fabricação de artigos do mobiliário 6,4 
Fabricação de produtos diversos 11,6 

Reciclagem 27,4 
Serviços 15,2 

Telecomunicações 9,5 
Atividades de informática e serviços relacionados 16,3 

Consultoria em software 13,0 
Atividades de informática e serviços relacionados 18,9 

Pesquisa e desenvolvimento 7,6 

http://www.pintec.ibge.gov.br/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=16&Itemid=18
http://www.pintec.ibge.gov.br/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=16&Itemid=18
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Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários, caminhões e ônibus (20,1%) e a 

Fabricação de peças e acessórios para veículos (19,9%). 

Já no setor de serviços, as atividades relacionadas à Tecnologia da Informação 

continuaram dentre as atividades onde o grau de importância dos contratos de transferência 

de tecnologia como atividade inovativa é alto, como é o caso da atividade Outros Serviços 

de Tecnologia da Informação (22%). 

 Período 2006-2008 (CNAE 2.0) 
% de empresas que atribuem 
alta importância em relação 

ao total de empresas 
pesquisadas 

Indústrias extrativas 5,9 
Indústrias de transformação 7,5 

Fabricação de produtos alimentícios 8,8 
Fabricação de bebidas 8,3 

Fabricação de produtos do fumo 6,0 
Fabricação de produtos têxteis 3,9 

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 6,8 
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos 

para viagem e calçados 
 

7,1 
Fabricação de produtos de madeira 3,2 

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 7,3 
Fabricação de celulose e outras pastas - 

Fabricação de papel, embalagens e artefatos de papel 7,4 
Impressão e reprodução de gravações 18,1 

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de 
biocombustíveis 

 
7,1 

Fabricação de coque e biocombustíveis (álcool e outros) 7,6 
Refino de petróleo 5,9 

Fabricação de produtos químicos 7,8 
Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 9,4 

Fabricação de artigos de borracha e plástico 3,1 
Fabricação de produtos de minerais não metálicos 3,1 

Metalurgia 3,2 
Produtos siderúrgicos 4,8 

Metalurgia de metais não ferrosos e fundição 2,5 
Fabricação de produtos de metal 7,5 

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e 
ópticos 

 
13,5 

Fabricação de componentes eletrônicos 7,4 
Fabricação de equipamentos de informática e periféricos 20,7 

Fabricação de equipamentos de comunicação 9,0 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
A AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS MEDIANTE A CELEBRAÇÃO DE ACORDOS DE TRANSFERÊNCIA DE 
TECNOLOGIA COMO ATIVIDADE INOVATIVA: UMA ANÁLISE DA PINTEC. 

207 
 

PIDCC, Aracaju, Ano IV, Edição nº 08/2015, p.187 a 215 Fev/2015 | www.pidcc.com.br 

Fabricação de outros produtos eletrônicos e ópticos 16,3 
Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 11,3 

Fabricação de máquinas e equipamentos 7,0 
Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias 12,7 

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários, caminhões e 
ônibus 

 
20,1 

Fabricação de cabines, carrocerias, reboques e recondicionamento 
de motores 

 
0,8 

Fabricação de peças e acessórios para veículos 19,9 
Fabricação de outros equipamentos de transporte 6,9 

Fabricação de móveis 6,9 
Fabricação de produtos diversos 15,4 

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos  
7,5 

Serviços 13,4 
Edição e gravação e edição de música 4,4 

Telecomunicações 9,5 
Atividades dos serviços de tecnologia da informação 16,0 

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador  
13,0 

Outros serviços de tecnologia da informação 22,0 
Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades 

relacionadas 
 

18,1 
Pesquisa e desenvolvimento 7,6 

Tabela 6: Percentual de empresas que atribuem alto grau de relevância à atividade inovativa “Aquisição de 
Outros Conhecimentos Externos” de acordo com o setor e atividade econômica. 
Fontes: Dados da tabela 1.1.7 do IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa de 
Inovação Tecnológica 2008 (CNAE 2.0). Tabela disponível em: 
http://www.pintec.ibge.gov.br/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=15&Itemid
=19 

 

3.2.5. Período 2009-2011: a PINTEC 2011 

Na PINTEC 2011, houve a inclusão de um novo setor econômico, o setor de 

Eletricidade e Gás. Dentre as empresas constantes nesse setor, 9,3% consideram a aquisição 

de conhecimentos mediante Contratos de Transferência de Tecnologia como uma atividade 

inovativa de alta importância. As indústrias de transformação apresentaram uma certa 

estabilidade ao apresentar a porcentagem de 7,5%, recebendo destaque as indústrias 

extrativas, que saltaram de 5,9% para 24,8% de empresas que consideram a celebração de 
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Acordos de Transferência de Tecnologia como atividade inovativa relevante para a 

inovação.  No que se refere ao setor de serviços, foi observado um crescimento comparado 

ao período anterior (seja de acordo com a CNAE 1.0 ou 2.0). 

Cumpre agora destacar, através de uma análise mais desagregada das atividades das 

indústrias de transformação e serviços, quais foram as atividades que apresentaram uma 

maior proporção de empresas que encaram os acordos de transferência de tecnologia como 

uma importante fonte de inovação. 

Mantendo a tendência observada nas pesquisas anterior, o setor automotivo teve 

grande destaque, apresentando o valor de 46,4% para Fabricação de outros equipamentos 

de transporte e 25% para a Fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários, 

caminhões e ônibus. Destacaram-se também a Fabricação de celulose e outras pastas com 

34% e a Fabricação de outros produtos eletrônicos e ópticos com 33,6%.  

Um fato curioso que foi verificado quando da análise comparativa entre as 

pesquisas é que a atividade de Fabricação de celulose e outras pastas não contou com uma 

empresa sequer destacando tal atividade inovativa como de alta importância nas Pesquisas 

de 2003, 2005 e 2008. Em compensação, na Pesquisa PINTEC de 2000 tal atividade 

figurou dentre as principais, com 26,8%. 

No que se refere ao setor de Serviços, foi observado que as empresas que 

consideram a aquisição de conhecimentos mediante contratos de transferência de tecnologia 

como fator inovativo mais importante foram as empresas cuja atividade envolve o 

desenvolvimento de software customizável, com 44,5%, seguida da atividade de 

desenvolvimento de software sob encomenda e telecomunicações, ambos com 23,8%.  

Período 2009-2011 
% de empresas que atribuem alta 
importância em relação ao total 

de empresas pesquisadas 
Indústrias extrativas 24,8 

Indústrias de transformação 7,4 
Fabricação de produtos alimentícios 9,0 

Fabricação de bebidas 4,6 
Fabricação de produtos do fumo - 
Fabricação de produtos têxteis 18,0 

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 8,0 
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Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, 
artigos de viagem e calçados 7,7 

Fabricação de produtos de madeira 9,7 
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 3,8 

Fabricação de celulose e outras pastas 34,0 
Fabricação de papel, embalagens e artefatos de papel 3,5 

Impressão e reprodução de gravações 10,9 
Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo 

E de biocombustíveis 15,0 

Fabricação de coque e biocombustíveis (álcool e outros) 12,1 
Refino de petróleo 19,4 

Fabricação de produtos químicos 7,0 
Fabricação de produtos químicos inorgânicos 8,9 
Fabricação de produtos químicos orgânicos 12,5 

Fabricação de resinas e elastômeros, fibras artificiais e 
sintéticas, defensivos agrícolas e desinfetantes 

domissanitários 
7,7 

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, 
cosméticos, produtos de perfumaria  e de higiene pessoal 

 
9,7 

Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos 
afins e de produtos diversos 

 
2,4 

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos 11,7 
Fabricação de produtos farmoquímicos 11,6 
Fabricação de produtos farmacêuticos 11,7 

Fabricação de artigos de borracha e plástico 7,0 
Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 3,6 

Metalurgia 1,7 
Produtos siderúrgicos 3,6 

Metalurgia de metais não-ferrosos e fundição 1,2 
Fabricação de produtos de metal 1,3 

Fabricação de equipamentos de informática, produtos 
eletrônicos e ópticos 

 
15,5 

Fabricação de componentes eletrônicos 1,7 
Fabricação de equipamentos de informática e periféricos 12,1 

Fabricação de equipamentos de comunicação 6,6 
Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos 

e equipamentos de irradiação 5,7 

Fabricação de outros produtos eletrônicos e ópticos 33,6 
Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 4,8 

Fabricação de geradores, transformadores e equipamentos 
para distribuição de energia elétrica 

 
8,4 

Fabricação de eletrodomésticos 4,4 
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Fabricação de pilhas, lâmpadas e outros aparelhos elétricos 1,7 
Fabricação de máquinas e equipamentos 6,4 

Motores, bombas, compressores e equipamentos de 
transmissão 1,8 

Máquinas e equipamentos para agropecuária 17,7 
Máquinas para extração e construção 5,6 

Outras máquinas e equipamentos 4,7 
Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias 8,9 

Fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários, 
caminhões e ônibus 

 
25,0 

Fabricação de cabines, carrocerias, reboques e 
recondicionamento de motores 

 
3,9 

Fabricação de peças e acessórios para veículos 10,2 
Fabricação de outros equipamentos de transporte 46,4 

Fabricação de móveis 7,5 
Fabricação de produtos diversos 7,3 

Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico 
E odontológico e de artigos ópticos 

 
19,4 

Outros produtos diversos 2,5 
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e 

equipamentos 0,9 

Eletricidade e gás 9,3 
Serviços 17,0 

Edição e gravação e edição de música 1,4 
Telecomunicações 23,8 

Atividades dos serviços de tecnologia da informação 22,9 
Desenvolvimento de software sob encomenda 23,8 

Desenvolvimento de software customizável 44,5 
Desenvolvimento de software não customizável 6,8 

Outros serviços de tecnologia da informação 16,3 
Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras 

atividades relacionadas 
 

3,2 
Serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises 

técnicas 21,7 

Pesquisa e desenvolvimento 9,1 
Tabela 7: Percentual de empresas que atribuem alto grau de relevância à atividade inovativa “Aquisição de 
Outros Conhecimentos Externos” de acordo com o setor e atividade econômica. 
Fontes: IBGE, 2013. Dados da tabela 1.1.5 do IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, 
Pesquisa de Inovação 2011.  Tabela disponível em: 
http://www.pintec.ibge.gov.br/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=27&Itemid
=43 
Nota do IBGE: “Foram consideradas as empresas que implementaram produto e/ou processo novo ou 
substancialmente aprimorado” IBGE, 2013, p. 91)  
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3.3.Análise dos dados disponibilizados pelo INPI de acordo com os dados da 

PINTEC 

No período entre 2000 e 2012, de acordo com dados do Banco Central do Brasil, 

devidamente organizados pela Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros 

(DICIG) do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a modalidade contratual 

responsável pelo maior volume de remessas ao exterior por transferência de tecnologia foi 

o Fornecimento de Tecnologia, que engloba a transmissão de know-how e conhecimentos 

não patenteáveis, seguido pelos Serviços de Assistência Técnica17. 

Tais dados corroboram os dados anteriormente transmitidos de que a maior parte 

dos Contratos de Tecnologia averbados perante o INPI tem como objetivo a importação de 

tecnologias, notadamente para empresas envolvidas nas atividades de Fabricação de 

Produtos Químicos e Fabricação e Montagem de Veículos Automotores, merecendo 

destaque também os setores de Metalúrgica Básica e Fabricação de Coque, Refino de 

Petróleo18. Nesse ponto, cumpre relacionar os dados obtidos através da análise das 

Pesquisas de Inovação do IBGE e os dados apresentados pelo INPI.  

Conforme mencionado acima, dentre as atividades que adquirem mais 

conhecimento através de Contratos de Transferência de Tecnologia averbados perante o 

INPI estão a Fabricação de Coque, Refino de Petróleo e a Fabricação de Montagem de 

Veículos Automotores. 

Merece atenção o fato de que as atividades relacionadas ao setor automotivo e ao 

setor de energia (notadamente o refino de petróleo) não só estão dentre as atividades 

econômicas mais presentes dentre os Certificados de Averbação emitidos pelo INPI, mas 

também figuram dentre as atividades econômicas compreendidas dentro das Indústrias de 

                                                           
17 Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 
Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros – DICIG. Disponível em: 
http://www.inpi.gov.br/images/docs/dicig_contratos_estat_portal_ago_13_tabela_7.pdf. Acesso em 
14 nov 2014. 
18 Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Diretoria de Contratos, Indicações 
Geográficas e Registros – DICIG. Disponível em: 
http://www.inpi.gov.br/images/docs/dicig_contratos_estat_portal_ago_13_tabela_3.pdf. Acesso em 
14 nov 2014 

http://www.inpi.gov.br/images/docs/dicig_contratos_estat_portal_ago_13_tabela_3.pdf
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Transformação e que atribuem maior importância à celebração de acordos de transferência 

de tecnologia para aquisição de conhecimentos como atividade inovativa relevante.  

 

PERÍODO 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 

1998-2000 Refino de Petróleo 
Fabricação de 

Celulose e Outras 
Pastas 

Fabricação de Aparelhos e 
equipamentos de 

comunicações 

2001-2003 

Fabricação de 
automóveis, 

caminhonetas e 
utilitários, 

caminhões e ônibus 

Refino de petróleo 

Fabricação de coque, refino 
de petróleo, elaboração de 
combustíveis nucleares e 

produção de álcool 

2003-2005 

Fabricação de 
automóveis, 

caminhonetas e 
utilitários, 

caminhões e ônibus 

Fabricação de 
outros 

equipamentos de 
transporte 

Fabricação de coque, álcool 
e elaboração de 

combustíveis nucleares 

2006-2008 
(CNAE 1.0) Reciclagem 

Fabricação de 
Peças e 

Acessórios para 
Veículos 

Fabricação de máquinas 
para escritório e 

equipamentos de informática 
 

2006-2008 
(CNAE 2.0) 

Fabricação de 
equipamentos de 

informática e 
periféricos 

Fabricação de 
automóveis, 

camionetas e 
utilitários, 

caminhões e 
ônibus 

Fabricação de peças e 
acessórios para veículos 

2009-2011 
Fabricação de 

outros 
equipamentos de 

transporte 

Fabricação de 
celulose e outras 

pastas 

Fabricação de outros 
produtos eletrônicos e 

ópticos 
Tabela 8: Atividades Econômicas compreendidas no Setor de Indústrias de Transformação que consideram a 
“Aquisição de outros conhecimentos externos” como atividade inovativa de alta importância 
Fontes: IBGE, 2002, 2005, 2007, 2010 e 2013. Dados extraídos das Pesquisas de Inovação de 2000, 2003, 
2005, 2008 e 2011 do IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria.  

 

Por fim, e no que se refere aos principais fornecedores de tecnologia, de acordo com 

os Certificados de Averbação emitidos pelo INPI no período entre 2000 e 2012 destacam-se 

os Estados Unidos e a Alemanha19, o que ratifica o volume de importações de tecnologias 

                                                           
19 Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Diretoria de Contratos, Indicações 
Geográficas e Registros – DICIG. Disponível em: 
http://www.inpi.gov.br/images/docs/dicig_contratos_estat_portal_ago_tabela_2.pdf 
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dos setores de Produtos Químicos e Fabricação e Montagem de Veículos Automotores, 

setores nos quais esses países desenvolvidos são referência mundial. 

 

IV. CONCLUSÃO 

A partir do que foi analisado no presente estudo, é possível concluir que, em uma 

análise dos dados de maneira agregada - sem levar em conta a divisão entre setores e 

atividades econômicas – a aquisição de conhecimentos externos mediante a celebração de 

Contratos de Transferência de Tecnologia não se revela, de maneira geral, como uma 

atividade de alta relevância para a maior parte das empresas participantes da PINTEC, 

figurando com um máximo de aproximadamente 10,3% dos esforços para inovar no 

período entre 1998 e 2000 e no mínimo de aproximadamente 6,9% das empresas que 

consideram tal atividade de alta importância no período entre 2001-2003.  

Partindo para uma análise mais desagregada de acordo com as atividades e setores 

econômicos (indústrias extrativas, indústrias de transformação, serviços e eletricidade e 

gás), foi verificado que, dentre as atividades econômicas constantes da indústria de 

transformação, destacam-se aquelas envolvidas nas atividades relacionadas ao setor 

automotivo, de energia e na fabricação de produtos eletrônicos e informática. No que se 

refere aos serviços, destacam-se, de maneira geral, os serviços relacionados à tecnologia da 

informação. 

A comparação dos resultados verificados quando da análise dos dados extraídos das 

Pesquisas de Inovação do IBGE permitiram uma reflexão a respeito dos dados 

disponibilizados pela DICIG/INPI no que se refere às atividades econômicas mais 

envolvidas na celebração de Acordos de Transferência de Tecnologia.   

Dessa forma, mesmo através de uma abordagem mais subjetiva (de acordo com a 

análise das Pesquisas de Inovação) foi possível relacionar os resultados ora obtidos com 

dados objetivos, através da observação de que determinadas atividades do setor automotivo 

e do setor de energia não só consideram a aquisição de conhecimentos mediante os 

contratos de transferência de tecnologia como atividade inovativa de alta importância, mas 
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também são responsáveis por uma parcela relevante dos Certificados de Averbação 

emitidos pelo INPI.  
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RESUMO: 

Este artigo trata da evolução conjunta da tecnologia e das formas de proteção da propriedade 
intelectual na indústria de software, focalizando o período mais recente desde a popularização 
da Internet em meados da década de 90. A propriedade intelectual é tomada como um dos elos 
importantes entre a geração e a apropriação do conhecimento, englobando instrumentos 
jurídicos e outros relacionados com estratégias de negócio. A partir da revisão da literatura e 
do tratamento de dados secundários sobre o patenteamento nesta indústria, procura-se analisar 
as formas de proteção da propriedade intelectual no contexto dos regimes tecnológicos da 
indústria e de seus vários modelos de negócio. Aos instrumentos de proteção da propriedade 
intelectual estabelecidos nas décadas anteriores (direito autoral e também patentes), soma-se 
neste período a utilização mais intensa de ativos complementares e do patenteamento, o que é 
caracterizado como uma corrida patentária. Esta corrida estaria mais próxima da imagem da 
Fórmula 1 do que do atletismo, pois seria dominada por grandes atores internos e externos à 
indústria de software. Ao mesmo tempo, neste período também se acirrou a discussão sobre 
os efeitos do patenteamento na indústria de software, em parte devido aos questionamentos 
levantados pelo movimento de software livre e de código aberto e pela mudança do regime 
tecnológico da indústria para os serviços na web. 

Palavras-chave: indústria de software, propriedade intelectual, modelos de negócio, software 
livre. 

Abstract: 

This paper deals with the co-evolution of technology and forms of intellectual property 
protection in the software industry, focusing on the most recent period since the 
popularization of the Internet in the mid 90s. Intellectual property is taken as one of the 
important links between the generation and appropriation of knowledge, encompassing legal 
instruments and other related business strategies. From the literature review and processing of 
secondary data on patenting in this industry, seeks to analyze the forms of property protection 
in the context of technological regimes of the industry and its various business models. The 
instruments of intellectual property protection established in previous decades (copyright and 
patents as well), adds to this period the more intensive use of complementary assets and 
patents, which is characterized as a patentary race. This race would be closer to the image of 
Formula 1 than athletics, since it would be dominated by big players within and outside the 
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software industry. At the same time, this period also stirred up the discussion on the effects of 
patenting in the software industry, partly due to questions raised by the movement of free 
software and open source and the change of technological regime of the industry to services 
on the web. 

Keywords: software industry, intellectual property, business models, free software. 

(Texto elaborado em 17/10/2014) 

Introdução 

O objetivo do presente artigo é mostrar como se deu a interação entre a evolução da 

tecnologia e das formas de proteção relacionadas com a indústria software, com foco no 

período que compreende da popularização da Internet, em meados da década de 90, até o 

momento atual. Pretende-se mostrar a evolução conjunta da indústria e da forma de 

apropriação neste período e, assim, analisar como a tecnologia evoluiu e como os agentes 

econômicos vêm se apropriando dos resultados desta evolução1.  

O período de 1945 a 1994 é marcado pelo nascimento e consolidação da indústria de 

software, quando ocorreu a configuração dos principais modelos de negócio da indústria de 

software antes do advento e disseminação da Internet.  Neste período, que vai do nascimento 

da atividade de software ao início da expansão da Internet comercial, a discussão maior em 

termos da apropriação era sobre qual instrumento de proteção jurídica seria mais adequado ao 

software. O copyright foi adotado sob a regra da dúvida inicialmente nos EUA ainda nos anos 

60. Nos anos 70 e 80, sob pressão das empresas de software-produto norte-americanas, o 

direito autoral foi expandido para abrigar o software como objeto de proteção.  

Entretanto, a proteção do software no âmbito do Direito de Autor conseguiu 

consequências opostas: introduziu um objeto estranho, dado seu caráter funcional, neste 

estatuto e, por outro lado, teve o efeito de prover uma proteção insuficiente, dados os 

objetivos dos produtores de software, que gostariam exatamente de proteger o ativo mais 

precioso do software que é a funcionalidade (Santos, 2003).  

Ao mesmo tempo em que direito autoral se constituiu como a forma adequada e aceita 

de proteção em grande parte dos países, a patente também passou a ser usada, principalmente 

por parte das empresas que produziam invenções relacionadas com software, mas cujo 

negócio estava mais focado no hardware. Quando da criação do Acordo sobre Aspectos de 

                                                 
1 Neste trabalho é feito um recorte do histórico da indústria de software. Para o retrato completo da análise da co-
evolução da indústria e das formas de proteção, consultar Carneiro (2007). 
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Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (TRIPS), de certa forma, consolidou-

se a coexistência dos instrumentos legais. Nos anos 90, houve a expansão da proteção via 

patentes, incluindo métodos de fazer negócio. Desta forma, as patentes de software primeiro 

foram colocadas em dúvida, depois admitidas e finalmente amplamente aceitas (Cohen e 

Lemley, 2001). 

Desta forma, no período de meados dos anos 90 até o momento atual, a discussão 

sobre a adequação dos instrumentos continua, mas com a clareza da utilização dos vários 

instrumentos complementares. Isto é reforçado pela própria constituição da indústria de 

software, que apresenta uma grande variedade de atividades no seu interior ao que deve 

corresponder uma variedade das formas de apropriação do valor gerado pelas inovações. 

O artigo trata, assim, da co-evolução da apropriação dos resultados das inovações 

geradas na indústria de software e da proteção dos ativos tecnológicos por parte de suas 

empresas. Esta discussão justifica-se devido ao aumento da importância do conhecimento na 

geração de riqueza e da propriedade intelectual (PI) na apropriação dos retornos do esforço 

inovativo, à medida que a economia tem se desmaterializado. O software representa um dos 

ícones da Economia do Conhecimento, tanto devido à sua participação direta na composição 

da riqueza nas nações como por sua pervasividade e transversalidade que dinamiza outras 

indústrias. 

Para analisar a co-evolução da indústria de software e da apropriação dos resultados 

das atividades inovativas é preciso ter em conta que se trata de um processo multicausal. Há 

vários fatores que influenciam o desenvolvimento de uma indústria, sendo difícil isolar um 

deles, no caso a proteção da propriedade intelectual (PI), como causa primária. Segundo 

Merges (1996), a investigação da pergunta – “como o regime de PI afetou [ou afeta] o 

desenvolvimento da indústria de software” – passa pela análise da pergunta inversa – “como a 

indústria de software afetou [ou vem afetando] o regime legal”. A proteção da propriedade 

legal deve ser analisada, então, no contexto inovativo da indústria, considerando ainda que os 

agentes econômicos têm racionalidade limitada, a história importa, a mudança é custosa e as 

competências das empresas são heterogêneas (Teece, 1986). 

Dada a evolução histórica da indústria de software, analisa-se como as empresas 

procuraram proteger seus heterogêneos ativos intangíveis. Nesta análise considera-se que há 

uma necessidade diferente de proteção para cada modelo de negócio. Além disso, os 

mecanismos de proteção variam também de acordo com o país. Na década de 90, assistiu-se a 

dois movimentos aparentemente contraditórios. Por um lado, ocorreu o fortalecimento dos 
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direitos de propriedade intelectual, como o grande crescimento de patentes de software, um 

tipo de instrumento que até então não era muito usual entre as empresas de software. Por 

outro lado, no mesmo período, o software livre e de código aberto (SL/CA) ganhou corpo e 

introduziu formas alternativas de desenvolvimento de software e de disponibilização e 

proteção dos conhecimentos gerados, baseadas em novos modelos de licenças. 

Além desta introdução, o texto é formado por três seções. A primeira apresenta a 

propriedade intelectual como um importante elo entre a geração e apropriação do 

conhecimento, tomando como base o referencial evolucionista. Em seguida, são apresentados 

brevemente os regimes tecnológicos da indústria de software, elementos-base para a 

compreensão das formas de proteção. A terceira seção apresenta os efeitos da co-evolução da 

indústria de software e dos mecanismos de proteção da propriedade intelectual no período 

mais recente da história, destacando a corrida patentária (endógena e exógena), o surgimento 

e consolidação do software livre e de código aberto e do regime tecnológico do software 

como serviço.  

1. Propriedade intelectual como elo entre geração e apropriação do 
conhecimento 

Antes de iniciar a análise da co-evolução da PI e da indústria de software, cabem 

algumas considerações sobre a forma como a PI funciona como elo entre a geração e a 

apropriação do conhecimento. Em primeiro lugar, a propriedade intelectual é uma instituição 

historicamente situada e justificada, que orienta as relações entre os atores públicos e 

privados. Desta forma, é tanto um mecanismo de interação entre os agentes econômicos 

quanto de organização de investimentos e de pesquisa em inovação, ajudando a organizar 

mercados, a definir condições para distribuição de benefícios e a orientar a execução de 

políticas públicas, entre outras funções (Salles-Filho, 2007).  

Em segundo lugar, em termos legais, a propriedade intelectual é uma instituição 

baseada em legislação nacional, que por sua vez é assentada em tratados internacionais, aos 

quais cada país adere. Por um lado, os detentores das invenções muitas vezes não consideram 

que o nível de proteção seja suficiente frente aos direitos que consideram justos. Por outro 

lado, é função dos Estados Nacionais balancear a tensão entre os ganhos privados e os direitos 

da sociedade em termos de acesso aos bens e serviços protegidos (Carvalho, 2003). 

Em terceiro lugar, os instrumentos legais protegem de formas diferentes as 

tecnologias, possuindo escopo, período e padrões para proteção diferenciados. Por exemplo, 
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copyright protege a expressão da idéia e a forma da criação, enquanto a patente visa proteger 

a invenção e as ideias nela contidas. Além disso, a PI impacta de forma diferenciada os 

setores econômicos. É conhecido que a patente é mais eficiente para proteger as invenções da 

indústria farmacêutica e da biotecnologia que a da indústria metal-mecânica. Além disso, há 

custos e mecanismos diferentes associados à obtenção e manutenção da proteção e também 

para fazer valer o direito frente a violadores (Teece, 2000; Merges et al, 2006). 

Em quarto lugar, os mecanismos jurídicos não são auto-suficientes para proteção e têm 

que ser complementados com outras formas, que envolvem estratégias de valorização dos 

ativos relevantes e complementares e outras formas de apropriação dinâmica, como 

mecanismos técnicos, inovar mais rapidamente que o concorrente, entre outros. Assim, 

proteger não é só optar por um formato jurídico, mas fazer a gestão dos ativos que resultaram 

da produção de conhecimento e tecnologia. 

Em quarto lugar, os campos de proteção são dinâmicos e evoluem ao longo do tempo, 

acompanhando com certa distância o desenvolvimento científico e tecnológico. A indústria de 

software é um exemplo interessante desta evolução na medida em que seu desenvolvimento 

inseriu um novo objeto no copyright (o programa de computador) e ampliou o escopo deste 

estatuto legal (Santos, 2003).  

Tendo em conta todos estes aspectos, fica claro que entre o quê o quadro legal 

especifica e sua execução há um espaço enorme de manobra para se usar os mecanismos de 

proteção. Além disso, a incorporação de um conhecimento se dá de forma diferenciada entre 

os diferentes atores do processo de inovação, que pro sua vez deriva da capacitação dinâmica 

de quem incorpora a tecnologia. Isto valoriza as estruturas organizacionais e aponta que “são 

criados elementos tácitos também no processo de incorporação da tecnologia, tão mais 

importantes quanto mais a natureza da tecnologia contiver conhecimentos superpostos e 

complementares” (Carvalho, 2003, p.16). 

Mesmo com o uso eficiente dos mecanismos legais, da proteção dos ativos 

complementares e gestão do conjunto de ativos, a proteção nunca é completa, pois a 

tecnologia pode ser imitada ou superada, e a capacidade de apropriação apresenta variações, 

conforme as demais condições do regime tecnológico.  

O próximo item busca caracterizar os regimes tecnológicos da indústria de software, 

destacando o mais recente denominado de serviços na web, e as mudanças nos regimes de 

apropriabilidade, como o aumento da intensidade do patenteamento e o surgimento de outros 

formatos para proteção da PI. 
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2. Regimes tecnológicos da indústria de software 

A apropriação dos resultados do esforço inovativo não acontece no abstrato, pois 

depende das competências internas da firma, do ambiente externo e das instituições, conceitos 

importantes do instrumental teórico evolucionista e da economia dos custos de transação.  

Na abordagem evolucionista, as empresas são entendidas como repositórios de 

conhecimentos, que são em grande parte incorporados em suas rotinas operacionais e 

modificados ao longo do tempo por meio de suas regras de comportamento e estratégias. O 

comportamento da empresa é entendido como intimamente ligado as suas competências, o 

que co-evolui com o desenvolvimento da tecnologia, da demanda e das instituições, sendo a 

Propriedade Intelectual uma destas instituições (Malerba e Orsenigo, 1996). A firma, para 

traçar suas estratégias competitivas e tecnológicas, precisa articular seus ambientes externos e 

internos.  

O acesso a uma determinada tecnologia, longe de ser livre, envolve um aspecto de 

aprendizado. O aprendizado tecnológico e organizacional dentro de cada firma é, devido ao 

caráter tácito, em boa parte local e dependente dos caminhos trilhados por ela. Onde uma 

empresa pode ir depende da sua posição atual, de onde pretende ir e do caminho já percorrido. 

Assim, as empresas não possuem um leque infindável de opções, pois os investimentos feitos 

anteriormente e sua história conformam seu comportamento futuro, inclusive o relacionado à 

proteção da propriedade intelectual de seus ativos. 

Isso tudo ocorre dentro de um regime tecnológico, noção baseada no conceito de 

paradigma tecnológico de Nelson e Winter (1982). Os regimes tecnológicos são 

caracterizados a partir de quatro conceitos relativos à estrutura industrial no que diz respeito à 

tecnologia: condições de oportunidade, condições de apropriabilidade, graus de 

cumulatividade do conhecimento tecnológico e complexidade da base de conhecimento. Estes 

elementos conformam o ambiente no qual a firma opera, definindo as prescrições e trade-offs 

que identificam os mecanismos dinâmicos básicos e os comportamentos viáveis em termos 

das estratégias tecnológicas básicas e os tipos básicos de organizações das empresas (Malerba 

e Orsenigo, 1996). 

Usando a noção de Nelson e Winter (1982), os regimes tecnológicos na indústria de 

software podem ser pensados em relação ao papel dos três elementos em torno dos quais a 

indústria: hardware, software e serviços. O primeiro regime foi centrado no hardware, no 

caso os grandes computadores (mainframes), tendo o software e os serviços de processamento 
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um papel de suporte. Com o surgimento da arquitetura padronizada dos mainframes, surgiram 

os primeiros vendedores de software independentes (ISVs na sigla em inglês). O software 

começou a ganhar um papel maior na indústria apenas a partir de 1965 quando ocorreu a 

separação da venda do hardware e software. 

O segundo regime foi o do computador pessoal (PC), com o sistema operacional 

padronizado (MS-DOS/Windows), sendo o hardware um suporte para o software. Este regime 

tomou impulso quando a IBM lançou seu computador pessoal em 1981, numa estratégia de 

imitador-seguidor, pois outras empresas já tinham lançado modelos com o mesmo propósito 

(Teece, 1986). Entretanto, a IBM tomou uma decisão arriscada, mas que revolucionou a 

indústria de computadores: terceirizar quase todos os componentes e subsistemas para ter um 

computador com uma arquitetura comum e componentes padrão. Formou-se o que ficou 

conhecido como tripé Intel-IBM-Microsoft, sendo que cada uma das empresas dominava uma 

das bases: a IBM era responsável pela arquitetura dos computadores pessoais, a Intel pelo 

padrão dos microprocessadores e a Microsoft pelo sistema operacional. A arquitetura aberta 

do PC da IBM levou à convergência de padrões tecnológicos e ao surgimento dos clones 

compatíveis com estes padrões. Desta forma, o hardware passou a ser o suporte para o 

software, cuja indústria teve um dos maiores desenvolvimentos de sua história em termos de 

aplicativos e modelos de negócio. 

Nos últimos cinco anos a indústria encontra-se em um momento de transição do 

regime do PC para um novo, marcado por serviços disponíveis na Internet (no estilo do 

modelo do Google). Neste regime, o software e o hardware não “importam muito”, servindo 

como plataforma para oferecimento de serviços. Isto não significa o fim do software como o 

conhecemos hoje, mas que este está se tornando tão comum e disseminado em uma gama de 

equipamentos que praticamente não é mais notado pelos usuários. Esta é a ideia de software 

everywhere (computadores de mesa, PCs mais simples denominados thin clients, celulares 

entre outros dispositivos móveis e mesmo eletroeletrônicos).  

É importante lembrar que elementos do novo e do velho regime coexistem e é comum 

que tecnologias ultrapassadas fiquem relegadas a nichos particulares. Isto é muito claro na 

indústria de software, como ilustra a Figura 1, em que o regime tecnológico anterior continua 

fazendo parte do posterior. 
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Figura 1 – Regimes tecnológicos na indústria de software 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao longo dos regimes tecnológicos, as empresas desenvolveram modelos de negócios 

de acordo com as diferentes condições de oportunidade e de apropriabilidade, graus de 

cumulatividade do conhecimento tecnológico e complexidade da base de conhecimento. De 

uma forma muito esquemática, proporcionalmente os modelos de negócio baseados em 

serviços foram crescendo ao longo do tempo, enquanto os modelos baseados em produtos de 

software tiveram um boom de crescimento no regime do PC, ritmo que tem diminuído no 

regime de transição atual. 

A próxima sessão apresenta um pouco mais dessa evolução ou da co-evolução técnico-

científica, econômica e do quadro regulatório-legal do objeto em análise – a indústria de 

software (e de serviços). 

3. A indústria de software pós internet 

O objetivo deste item é mostrar os efeitos da co-evolução da indústria de software e 

dos mecanismos de proteção da propriedade intelectual no período mais recente da história, 

com os temperos do lado da indústria (advento da Internet e fortalecimento do software de 
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código aberto) e do lado da regulação da propriedade intelectual (a aqui denominada corrida 

patentária). Assim, algumas variáveis adicionaram complexidade neste caldeirão, como a 

corrida por patentes de software. Independente da opinião expressa sobre esses aspectos2, 

algumas empresas correram ao patenteamento de suas invenções relacionadas com software, 

no mínimo, como medida defensiva. A corrida, entretanto, aconteceu com intensidade 

diferente dependendo do ativo principal de cada empresa.  

A indústria de software é muito diversa, mesmo se se considera apenas as empresas 

que têm seu core business em software. Esta diversidade amplia-se consideravelmente se são 

observadas todas as indústrias que produzem software como parte de suas atividades 

(Roselino, 2006). Esta heterogeneidade deve ser levada em conta na hora de analisar as 

patentes em software. Em vista disso, inicialmente é discutida a corrida patentária que 

envolve patentes de software de empresas que têm o software como insumo importante, mas 

não é sua principal fonte de receita. Depois, volta-se para a análise da corrida patentária de 

empresas de software, retomando os acordos de não agressão mútua que estão emergindo, 

uma forma das empresas lidarem com o aumento dos custos de transação que a corrida 

patentária pode trazer.  

3.1 A corrida de patentes de software exógena à indústria de software  
Bessen e Hunt (2004a) investigaram as diferenças de patenteamento de software entre 

os setores econômicos. Na década de 90 houve um aumento no número de patentes 

depositadas em geral, sendo que o ritmo das patentes de software foi mais acelerado. 

Comparando-se as séries de tempo do total de patentes e das patentes de software, observa-se 

que as patentes de software cresceram exponencialmente neste período, assim como o número 

total de patentes, mas não com o mesmo parâmetro. O crescimento das patentes de software 

foi maior (proporcionalmente) que o crescimento do número total de patentes. Como 

apresentado no gráfico abaixo, utilizando a técnica de classificação de Bessen e Hunt 

(2004a)3, na década de 80 cerca de 1.000 patentes foram concedidas por ano, o que aumentou 

para cerca de 5.000 por ano na década de 90, sendo que a taxa dobrou em 1996. Em 2002, 

foram concedidas 25 mil patentes e em 2011, 69 mil patentes. Trata-se de um crescimento 

                                                 
2 Segundo depoimentos de empresas da indústria de software, por ocasião de um evento organizado pelo USPTO 
em 1994, sobre a adequação dos instrumentos legais e de suas práticas no processo de análise das patentes de 
software. 
3 Na literatura são apresentadas pelo menos três formas de classificar uma patente como patente de software. A 
mais utilizada é a elaborada por Bessen e Hunt (2004a). Para mais informações consultar Carneiro (2007 – 
Anexo 2). 
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muito mais acentuado que o do patenteamento em geral.  

Segundo Bessen e Hunt (2004a), entre 1987 e 1996, o número de patentes de software 

concedidas aumentou 16% ao ano, um aumento bem mais expressivo que o do gasto em P&D 

e o das taxas de emprego. Os fatores que podem ter contribuído para este crescimento foram: 

aumento da atividade de P&D em geral, especialmente da parte da P&D que usa software; 

maior produtividade no desenvolvimento do software; melhor relação custo-benefício da 

eficiência das patentes; entre outros fatores. Os autores acreditam que grande parte do 

crescimento aconteceu como resposta ao fortalecimento das patentes para as invenções de 

software. 

Segundo as análises de Bessen e Hunt (2004b) realizadas com dados do USPTO, a 

maior parte das patentes classificadas como patentes de software pertence a empresas que não 

são classificadas como empresas de software. Apenas três setores da indústria de manufatura 

detêm 2/3 de todas as patentes de software (máquinas e equipamentos, material eletrônico e 

de aparelhos e equipamentos de comunicações e equipamentos de instrumentação médico-

hospitalares, instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, 

cronômetros e relógios). Estes três setores detêm 54% das patentes em geral. Além disso, as 

empresas que mais conseguiram patentes em software estão entre as que mais detêm patentes 

em geral – nove das dez empresas com mais patentes de software em 1995 estão entre as 20 

empresas que mais obtiveram patentes em geral (Bessen e Hunt, 2004b). 

 

Gráfico 1 – Patentes concedidas nos EUA (total e patentes de software) – 1971 
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- 2011 
Nota: A sequência do total de patentes foi plotada no eixo secundário à direita. 

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Bessen/Hunt_technique; 

http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.htm 

 

Isto se deve, em parte, à definição ampla de patente de software adotada por Bessen e 

Hunt, que tende a super-representar patentes que não são de software das empresas de 

hardware e de outras indústrias produtoras de equipamentos que usam software como 

produtos ou processos. Isto ocorre, segundo Graham e Somaya (2004), devido à técnica de 

classificação das patentes de uso com o uso das palavras-chave “software” e “programas de 

computador” no título ou requerimentos das patentes. Esta ressalva não desqualifica a análise 

destes autores, mas mostra uma característica importante: a corrida patentária ocorre quase 

toda fora da indústria de software, sendo que no interior da indústria de software é 

concentrada em grandes players. 

Segundo os autores, trata-se de um fenômeno principalmente norte-americano. 70% 

das patentes de software têm como proprietários empresas com base nos EUA, sendo que este 

índice é de 51% para as patentes em geral. Além disso, o proprietário típico de uma patente de 

software é uma empresa relativamente grande e bem estabelecida. 

Os mesmos autores apontam que as mudanças na legislação da propriedade intelectual 

(e desta forma nas condições de apropriabilidade) devem implicar poucas mudanças na 

estrutura da indústria. Em geral, as empresas utilizam como principais mecanismos de 

apropriabilidade, o lead-time, o learning-by-doing e os serviços complementares, utilizando 

patentes de forma secundária (Bessen e Hunt, 2004a). 

Segundo o 2008 Berkeley Patent Survey (Graham et al., 2009), mesmo entre empresas 

startups, que têm mais propensão em patentear, o uso do sistema de patente depende do tipo 

de indústria, tecnologia e do objetivo mesmo em usar este tipo de proteção: 
“Algumas das funções estão relacionadas com o papel tradicional de diminuir a 
competição de terceiros no mercado tecnológico e o papel relacionado de assegurar 
lucros a partir da inovação – especialmente entre empresas de biotecnologia, 
equipamentos médicos e hardware (mas menos notavelmente empresas de software 
e internet). Ao mesmo tempo, patentes parecem apoiar outras atividades cruciais 
para startups tecnológicas: assegurar o investimento necessário para desenvolver e 
crescer; aumentar as chances e qualidade de um evento de liquidez, como uma 
aquisição ou IPO; e servir como instrumentos estratégicos em negociações e defesa 
contra processos de violação de patentes” (Graham et al., 2009, p.1287). 

Desta forma parece claro que grande parte da corrida patentária envolvendo patentes 

relacionadas a invenções implementadas por programas de computador acontece entre 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bessen/Hunt_technique
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empresas que não são propriamente consideradas como empresas de software e serviços. O 

próximo item discute, então, este fenômeno entre empresas da indústria de software. 

 

3.2 A corrida patentária endógena à indústria de software 
Tendo-se em conta que as empresas do setor de serviços têm uma baixa propensão a 

patentear, pode-se dizer que algumas empresas de software em pouco tempo tiveram que 

adquirir esta competência. Então, quem não tinha hábito de patentear suas invenções, 

começou a patenteá-las para futuros usos estratégicos, ofensivos ou defensivos. Mesmo quem 

possuía um discurso contrário ao patenteamento do software ou das invenções relacionadas 

com software correu para se proteger, como o caso da Oracle.  

Como apresenta Bessen (2003, p.1), este tipo de estratégia é comum entre grandes 

empresas de software 

“[Estas] não visam fazer valer suas patentes contra seus competidores, 
nem buscam licenciar todas as patentes que eles poderiam violar, na 
esperança que as outras empresas seguirão uma estratégia similar. Tal 
estratégia de ‘não agressão mútua’ ou ‘tolerância mútua’ foi comum 
também nos primórdios das indústrias de semicondutores e 
computadores”. 

A patente é mais importante para empresas de software produto, em que parte do 

conhecimento é codificado, do que as empresas de serviços, nas quais são mais valiosos os 

conhecimentos tácitos (Allison et al, 2006).  

Entre as empresas de software, a patente é altamente concentrada. Allisson et al 

(2006), analisando 646 empresas, encontraram uma média de 4 patentes e 14 depósitos por 

empresa. Entretanto, mais de ¾ das empresas não possuem nenhuma patente ou depósito.  

Em relação às patentes depositadas, o comportamento da Microsoft era e continua 

impressionante, aproximando-se a partir de 2003 do número total de depósitos da IBM 

(contando patentes de software e outras invenções). O detalhe é que a IBM foi durante anos 

seguidos a empresa a depositar o maior número de patentes por ano no escritório americano 

de marcas e patentes. Segundo Duhigg e Lohr (2012), a solicitação de patentes por empresas 

de software cresceu mais de 50% no escritório norte-americano: 

 “O número de solicitações de patentes, no setor de computação e nos 
demais, aumentou em mais de 50% no serviço de patentes norte-
americano ao longo dos últimos dez anos, para mais de 540 mil em 
2011. O Google obteve 2.700 patentes de 2001 para cá, de acordo com 
a M-CAM, uma empresa de análise de patentes. A Microsoft obteve 
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21 mil. Nos últimos dez anos, o número de solicitações de patentes 
submetidas pela Apple a cada ano quase decuplicou. A empresa 
obteve propriedade sobre controlar o zoom de uma tela de toque pelo 
movimento diagonal dos dedos, sobre o uso de ímãs para prender uma 
capa a um tablet e sobre as escadarias de vidro das lojas Apple. De 
2000 para cá, recebeu mais de 4.100 patentes, de acordo com a M-
CAM.” (Duhigg e Lohr, 2012). 

Mas se o regime tecnológico aponta para uma migração para serviços que dificilmente 

são protegidos com patentes, porque as empresas de software produto, especialmente a 

Microsoft, têm tido este comportamento em relação às patentes? 

Uma primeira explicação é o crescimento no patenteamento do software como reflexo 

do crescimento dos retornos de investimento e das mudanças institucionais e legais. A 

segunda explicação, de acordo com Graham e Mowery (2005), é o patenteamento defensivo 

de grandes players:  

“Empresas rivais podem buscar patentes menos para apoiar o 
desenvolvimento comercial de invenções do que como meio para 
evitar os caros processos. ‘Patenteadores defensivos’ requisitam um 
grande número de patentes para trocá-las em acordos de licenciamento 
cruzado preservando desta forma sua ‘liberdade para inovar’” (id. 
ibid, p.151). 

Confirmando este comportamento estratégico, Bessen (2011) apresenta que as patentes 

de software são mais propensas a estarem relacionadas com litígio do que outros tipos de 

patentes. Patentes de software responderiam por aproximadamente ¼ dos processos no fim da 

década de 90. Para ilustrar esta situação, pode-se observar o mapeamento dos processos 

judiciais relacionados com o desenvolvimento mais recente dos smartphones, como 

apresentado por Oberlander et al (2011). Segundo estes autores, as guerras de patentes estão 

se intensificando nesta indústria, o que começou com a disputa entre Apple e o sistema 

operacional Android do Google agora se tornou um enorme atoleiro legal envolvendo desde a 

Amazon até a ZTE. Apple possui processo bilionários contra Samsung, HTC e Motorola 

Mobility. Isto representa uma mudança da política da empresa que vem desde 2006 quando 

decidiu-se patentear tudo que fosse relacionado ao Iphone. Havia disputas semelhantes entre 

Google e Microsoft. 

Como mostram Duhigg e Lohr (2012) o uso de patentes como armas nas guerras entre 

empresas implica em custos crescentes. Segundo um levantamento da Universidade de 

Stanford citado pelos autores, entre 2009 e 2011 as empresas do setor de smartphones 

gastaram cerca de US$ 20 bilhões para comprar patentes e custear processos relacionados. Em 
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2011, este tipo de gasto da Apple e Google superou pela primeira vez o investimento em P&D 

de novos produtos. 

Este cenário tem levado a novos questionamentos sobre as patentes de software, dado 

que as empresas exploram os pontos fracos do sistema tentando abarcar todos os possíveis 

aspectos de uma nova tecnologia (Lemley, 2012). Caso sejam concedidas, as fronteiras entre 

as invenções não são claras e torna-se relativamente fácil acusar outras empresas de violação 

de direitos (Duhigg e Lohr, 2012). Parte deste questionamento vem das empresas e ativistas 

relacionados com o software de código aberto, como será visto na próxima seção. 
 

3.3 Software livre e de código aberto 
O software livre e de código aberto (SL/CA) introduziu uma nova variável neste 

período ao apontar modelos alternativos de desenvolvimento de software e de 

disponibilização e proteção dos conhecimentos gerados. Isso ocorreu principalmente com o 

estabelecimento do desenvolvimento compartilhado de software, uma decorrência da junção 

da difusão do acesso à Internet com o processo de capacitação que ocorreu com a proliferação 

do computador, criando uma massa de desenvolvedores com um padrão diferente de 

apropriação, por meio principalmente de serviços, que não privilegiam a proteção do 

software. O SL/CA reforça o papel importante dos usuários na inovação desta indústria. 

Outra variável importante introduzida pelo software livre foi o desenvolvimento de 

programas de infraestrutura que todos os tipos de empresas usam, como sistema operacional 

Linux, o servidor web Apache entre outros. À medida que o software livre foi se tornando 

código aberto (Open Source), passando de movimento filosófico e aproximando-se mais do 

mercado, foi influenciando várias tendências da indústria de software. Assim, houve 

mudanças no software proprietário, mas também aconteceram várias mudanças no software 

de código aberto.  

O SL/CA é fruto e, ao mesmo tempo, impulsionador da migração da indústria de 

software para os modelos de negócio baseados em serviços. Segundo O’Reilly (2005), o 

SL/CA, mais do que um conjunto de licenças e práticas de desenvolvimento, está relacionado 

à padronização e commoditização e ao desenvolvimento de práticas associadas ao software 

como serviço. O SL/CA saiu do ambiente de pequenas empresas para reformular os modelos 

de negócio e as estratégias de grandes empresas (Gosh, 2006).  

A apropriação do retorno dos investimentos feitos no desenvolvimento do software 

livre ocorre de várias formas que envolvem venda de serviços complementares ao software, 
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como consultoria, educação e treinamento, suporte, licenciamento dual (código proprietário 

adicionado ao aberto), software embarcado (Dahlander, 2004). O SL/CA começou imitando o 

software proprietário commoditizado como sistema operacional, suíte de escritório etc. Para 

se apropriar, as empresas de SL/CA tentam sair da competição por preço para oferecer 

distribuição customizada, resposta rápida e construir uma marca forte (O’Reilly, 2005). Este é 

o caso das distribuições do Linux, como Red Hat e Suse Linux. 

A discussão sobre propriedade intelectual no software foi acirrada com o advento do 

software livre, baseado em princípios de compartilhamento, o que contrasta com o segredo de 

negócio e restrições do software proprietário, segundo o vice-presidente da divisão de Linux 

da HP (Shankland, 2005). Neste sentido, o SL/CA seria a antítese do software proprietário: 

“ao invés de usar a proteção formal dos direitos de PI para estabelecer fronteiras entre os 

vendedores e seus competidores e clientes, Open Source alista todos como colaboradores, 

maximizando adoção por meio da cadeia de valor, mas minimizando as opções para apropriar 

receitas do software” (West, 2003, p.1264). 

Entretanto, o software livre é balizado pela propriedade intelectual no sentido que se 

baseia no direito de autor (Mendes, 2006). Assim, o software licenciado como SL/CA pode 

ser legalmente protegido. Na verdade, quem desenvolveu o software tem direito de 

propriedade sobre ele, mas os cede aos demais usuários nos termos das licenças4. 

Observando-se a indústria de software como um todo, o SL/CA mexeu com as 

posições de todos os atores. O Linux, considerado a maior expressão do SL/CA, alterou 

condições técnicas e econômicas da indústria em termos de estruturas de mercado e modelos 

de negócios. O Linux, desta forma, apresenta-se como uma alternativa ao design padrão 

dominante em sistemas operacionais, quebrando o monopólio da Microsoft (SOFTEX, 2005).  

Desta forma, há várias empresas interessadas em apoiar o desenvolvimento do SL/CA, 

como o tem feito a IBM, por meio de apoio financeiro (contado em bilhões de dólares), de 

desenvolvimento de código e de outras iniciativas, e também se beneficiado bastante com 

isso. Esta movimentação da IBM reflete a estratégia de redução de custos, ampliação da 

participação em mercados e mudar seus modelos de negócio. 

O SL/CA provocou várias reações nas grandes empresas de software proprietário. Por 

                                                 
4 Mas talvez a principal forma de fazer valer os termos das licenças SL/CA seja aquele realizado pela vigilância 
das comunidades de usuários, que costumam se mobilizar de forma ágil quando detectam “violações” das regras 
ou ameaças ao desenvolvimento do SL/CA. A mobilização destas comunidades pode ser danosa para imagem da 
empresa, como ocorreu com a Amazon quando esta empresa obteve uma patente para a invenção da compra com 
apenas um clique, uma invenção contestada por já fazer parte do estado da técnica. 
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um lado, houve a produção de versões de softwares proprietários que rodam no Linux ou que 

trabalham com outros SL/CA, bem como o oferecimento de suporte integral ao Linux para 

criar “zonas de conforto” nos clientes que optassem por este sistema operacional. Segundo 

West (2003), a resposta das empresas líderes variou dependendo se usam software como uma 

fonte de vantagem competitiva ou se conservam outras fontes.  

A interação do SL/CA com as empresas da indústria de software não foi sempre 

marcada por sinergia, pois houve reações agressivas que foram se abrandando à medida que o 

SL/CA, especialmente o Linux, se fortaleceu. Por exemplo, a Microsoft, após vários ataques 

ao Linux5, tem procurado criar pontes com o código aberto. Segundo Bill Hilf, Gerente Geral 

de Estratégia de Plataforma da Microsoft, isto segue o que denomina “modelo donuts”. De 

forma semelhante ao famoso biscoito, o modelo das empresas de software possui um centro 

com os produtos principais e uma área complementar, onde são realizadas experimentações 

que procuram remeter o cliente para o negócio central, de forma a “abrir oportunidades 

complementares sem prejudicar seu negócio central, o Windows, do qual o Linux é o 

principal concorrente” (Fried, 2005, s/p). 

Assim, mesmo sendo uma empresa que tem seu core business no software, a 

Microsoft não ficou indiferente ao Linux. Por um lado, estudou a ameaça e como competir 

neste ambiente e, por outro lado, estudou como tornar seus produtos compatíveis. Isso 

significa uma evolução no seu posicionamento em relação ao Linux. Como ele não vai 

“sumir”, é preciso conviver e aprender com ele. Por exemplo, em março de 2007, a Microsoft 

estabeleceu um acordo de desenvolvimento compartilhado da integração do Windows com o 

Linux com a Novell, empresa especializada em soluções para redes que comercializa a 

distribuição SuSe Linux. O acordo possui também um caráter de não agressão mútua, pois 

prevê que a Microsoft não processará os clientes da Novell que, ao usarem Linux, possam 

violar suas patentes.  

Entre abril e maio de 2007, a Microsoft selou acordos de não agressão mútua 

semelhantes com as empresas Dell e Samsung. Estes acordos representam de certa forma um 

paradoxo. Enquanto há quase um consenso que patentes de software representam uma ameaça 

ao software livre, por cobrirem invenções básicas do desenvolvimento de soluções criando um 

terreno minado, o acordo mostrou que pode haver outro lado: o compromisso de 

interoperabilidade e a proteção bilateral de patentes é uma boa coisa para consumidores que 

                                                 
5 Vide a campanha “Get the facts” com várias estatísticas contrárias à adoção do Linux - 
www.microsoft.com/windowsserversystem/facts/ 
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operam o Linux e o Windows (todos grandes consumidores tecnológicos) (Yared, 2006). 

Além disso, o que se vê com o fortalecimento do software de código aberto é que se 

pode pensar o SL/CA e o software proprietário numa escala contínua em torno da tensão que 

existe entre adoção e apropriabilidade dos benefícios econômicos de um padrão. Desta forma, 

o SL/CA e o software proprietário não são antagônicos, mas devem coexistir e se mesclarem 

de acordo com diferentes estratégias. O mesmo raciocínio se aplica aos formatos de PI 

adotados. Este raciocínio expande-se no novo regime tecnológico quando o software torna-se 

commodity, como discute-se a seguir. 

3.4 Software torna-se commodity e suporte para serviços 
O mercado de software pacote expandiu-se com a produção em massa de 

computadores padronizados, começando pela camada mais baixa da hierarquia do software, 

ou seja, os sistemas operacionais e linguagens computacionais, indo para a camada dos 

aplicativos, cujo exemplo mais conhecido é a suíte de escritório, composta por processador de 

texto, planilha eletrônica, banco de dados e software de apresentação. Com a difusão da 

informática por vários setores econômicos e também nos domicílios, surgiram oportunidades 

de fornecimento de soluções padronizadas em larga escala, o que resultou no fenômeno da 

commoditização (também chamada commoditificação) deste tipo de software.  

Além do ganho de escala para o software com a padronização do hardware, a 

emergência e disseminação do SL/CA também favorecem a commoditização do software por 

ampliarem o efeito das outras características da commodity, qual seja, a existência de 

múltiplos produtores que oferecem produtos de qualidade homogênea. Isto possibilita a 

substituição de uma aplicação de software por outra sem maiores problemas, pois possuem 

funcionalidades e “look and feel” semelhantes.  

O período de 1994 ao presente é marcado por várias transformações na indústria de 

software. Em termos de modelos de negócio, há um crescimento do software produto, com a 

expansão da informatização em diversos setores econômicos e nos domicílios. Entretanto, 

acontece, quase ao mesmo tempo, uma acentuada migração para os modelos baseados em 

serviços. Como dito, de forma associada, aconteceu a consolidação do SL/CA. Neste período 

também ocorreu a popularização da Internet, que levou à criação de novos mercados para a 

indústria de software, e juntamente o fenômeno que ficou conhecido como a bolha da 

Internet, que cresceu e estourou em março de 2000.  

A bolha especulativa das empresas ponto-com, que durou entre 1995 e 2001, foi 
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caracterizada pela criação de muitas empresas com negócios relacionados com a Internet, pela 

supervalorização destas empresas e de suas ações na bolsa de valores de empresas de alta 

tecnologia NASDAQ (North American Securities Dealers Automated Quotation System), e 

também por grandes fusões, especialmente de empresas nas indústrias de TICs (OCDE, 

2006). Uma empresa ponto-com típica deveria explorar as externalidades de rede construindo 

uma grande base de usuários de seus produtos numa estratégia de “tornar-se grande 

rapidamente”. Houve uma explosão de surgimento de empresas, sendo que muitas 

conseguiram levantar fundos via abertura do capital. O valor das ações era superestimado e 

surgiram vários milionários jovens e, geralmente, inexperientes. 

Outra importante característica deste período foi a acentuada corrida por patentes 

devido à pervasividade das aplicações de software para comércio eletrônico baseado na 

internet (Tang e Paré, 2003). Segundo Rivette e Kline (2000), as startups que buscavam 

financiamento achavam que suas chances seriam maiores se possuíssem proteção por patentes 

para seus empreendimentos de risco6.  

A bolha especulativa estourou no início de 2000, com a desvalorização das ações 

supervalorizadas das empresas ponto-com. Desta forma, a queda vertiginosa ocorrida no 

índice NASDAQ teve o efeito de uma correção nos valores das ações. Dentre os motivos que 

explicam o estouro da bolha está o novo relacionamento criado entre direitos de PI e capital 

de risco (Coriat e Orsi, 2002). 

O efeito do estouro da bolha foi sentido fortemente na indústria de software. Empresas 

emergentes de comércio eletrônico eram vistas como a nova fronteira dos negócios. Depois 

do estouro da bolha, software deixou de ser “o milagre” que garantiria a competitividade das 

empresas, crença alimentada na década de 90. O gasto com TI caiu, fato agravado pelos 

atentados de 11 de setembro, e as empresas ficaram mais receosas por soluções que 

implicavam a troca de todo seu software por outra solução. Ou seja, queriam soluções que 

aproveitassem os legados e também queriam compartilhar riscos com os fornecedores. 

Em 2003, Nicholas G. Carr publicou um artigo provocativo intitulado “IT doesn’t 

matter anymore”, em que mostrava que TI estava se tornando commodity, no sentido que 

estava se transformando em mais um custo na produção das empresas, e não tinha mais um 

valor estratégico para a competitividade do negócio. O mesmo teria acontecido com outras 
                                                 
6 Além da corrida por patentes, indicativo que o portfólio de patentes estava sendo usado como instrumento de 
investimento, os mesmos autores mostraram que novos tipos de negócio foram formados em torno da própria 
questão da propriedade intelectual: empresas para desenvolvimento de patentes, empreendimento para 
licenciamento de PI, comércio de licenciamento, entre outros. 
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tecnologias amplamente adotadas, como telefonia e energia elétrica. Saindo de uma posição 

estratégica, estes serviços se tornaram ubíquos, e assim invisíveis, não “importando mais”.  

O cenário restritivo em termos de investimento, de certa forma, impulsionou as 

tecnologias de reuso de software, a terceirização de atividades de TI e da cadeia de produção 

de software e a adoção de SL/CA. Terceirizando as atividades de TI, as empresas buscavam 

cortar custos e também mudar o balanço contábil – de investimento e capital, as despesas com 

software e hardware poderiam passar para gastos correntes. 

Os ganhos com licenciamento nos modelos de negócio de software produto ou 

customizável caíram e aumentaram os ganhos com manutenção e suporte de modelos 

baseados em serviços. Este aspecto pode ser marcado como o ponto em que os modelos 

baseados em produtos perdem mais espaço para os modelos baseados em serviços, inclusive 

com a criação de novas formas de licenciamento e comercialização do software, como o 

pagamento por uso. Desta forma, o crescimento do mercado de serviços foi acompanhado de 

mudanças estruturais na indústria e nos formatos utilizados pela indústria para assegurar a 

apropriação dos resultados econômicos. 

O exemplo mais nítido do crescimento da importância dos serviços em relação ao 

software é o da própria IBM. Apesar de oficialmente ser classificada na categoria 

Equipamento de Escritório e Computador na classificação industrial internacional, entre 1992 

e 2002 o faturamento total pulou de US$ 64,5 bilhões para US$ 81,2 bilhões, a uma taxa 

média de 2,3% ao ano. No mesmo período, a taxa média de crescimento do segmento de 

serviços foi de 17,3% ao ano (OCDE, 2004). Houve uma tendência de diminuição do 

percentual do faturamento advindo do hardware (de cerca de 50% para menos de 35%) e o 

aumento do segmento de serviços (de cerca de 10% para cerca de 50%). 

Esta mudança aprofundou-se com a venda da sua unidade de fabricação de PCs para a 

Lenovo, fabricante chinês, e com o rápido crescimento dos serviços globais de outsourcing de 

tecnologia da informação (ITO - Information Technology Outsourcing) e de processo de 

negócios (BPO - Business Process Outsourcing), que inclui serviços de recursos humanos, 

finanças, contabilidade etc.. (OCDE, 2006). Isto mostra a tendência de focalizar o 

oferecimento de serviços a partir das unidades de Global Business Services descentralizadas 

no mundo. A IBM passou também a apostar no conceito de on-demand computing 

(semelhante ao conceito de serviços na web que será visto adiante), qual seja, a estratégia de 

tornar produtos disponíveis nos servidores da IBM e cobrar pelo uso, de forma semelhante 

aos serviços de água e energia elétrica, ao invés de vender produtos de software (Cusumano, 
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2004). Como resultado, o faturamento com serviços ultrapassou o da venda de hardware em 

2002.  

As consequências deste redirecionamento na IBM para os serviços foram, por um 

lado, o corte no orçamento de P&D, e, por outro lado, o início de uma estratégia mais 

agressiva de patenteamento e licenciamento (Bessen e Hunt, 2004a), sendo citada como 

exemplo de empresa que atua de forma mais ofensiva7.  

A IBM inverteu a lógica das externalidades de rede do período anterior. A estratégia 

das grandes empresas de software foi construir uma grande base de usuários voltada para o 

consumo de uma mesma solução de software, buscando ganhos de escala e lock-in em 

produtos proprietários (como processadores de texto, planilhas eletrônicas, entre outros).  

Ao invés disso, a IBM buscou oferecer serviços em parte customizados (consultoria e 

integração) e em parte padronizados (suporte, manutenção, serviços de infra-estrutura de TI e 

BPO), usando produtos e serviços seus ou de parceiros, buscando ganhos de escala, 

economias de escopo e lock-in agora em serviços. As economias de escala são obtidas com a 

negociação de contas globais com grandes corporações, sendo que os serviços são oferecidos 

a partir dos centros estabelecidos em várias partes do mundo conforme a tendência de 

internacionalização passiva, descrita acima. As economias de escopo são obtidas com a 

utilização dos vários ativos envolvidos (produtos, serviços, partes de código de software, 

conhecimento tácito, rede de parcerias, entre outros) para montar o menu de serviços entre os 

clientes globais, regionais e locais, que são customizados de acordo com as necessidades de 

cada cliente. A estratégia da IBM, ao abrir mão de trabalhar só com seus produtos, foi, ao 

invés de prender os clientes com tecnologias proprietárias, fazer o lock-in com serviços 

considerados insubstituíveis. 

Esta é uma parte importante da estratégia da IBM para proteger seus ativos, retomando 

a lógica de solução total dos seus primórdios, antes da separação do hardware e software. 

Naquele tempo, o item mais valorizado era o hardware, que era protegido via patentes, e os 

demais itens eram “brindes”. Agora, continua a lógica da solução total centrada em serviços 

balizados com a marca IBM, mas o cliente pode escolher o “brinde”. Este pode ser visto como 

um caminho de apropriação econômica de ativos utilizados pelas grandes empresas de 

serviços (EDS, Accenture, Fujitsu, HP, entre outras). 

                                                 
7 Em 2006, a IBM obteve mais de 3600 registros de patentes, sendo a empresa que mais conquistou patentes nos 
EUA pelo 14° ano consecutivo. Este comportamento vem se mantendo, em 2011 tendo a empresa 6148 patentes 
concedidas neste ano.  
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No período mais recente, a tendência de crescimento dos modelos de negócios 

baseados em serviços se acentuou. De acordo com estimativas do Gartner Group, o 

faturamento do software como serviço alcançou US$10 bilhões em 2010, com uma projeção 

de chegar a US$ 21,3 bilhões em 2015. 

Além disso, a web apresenta a tendência de se tornar cada vez mais uma plataforma de 

serviços, como demonstram os serviços na web e os vários serviços reunidos no que está 

sendo chamado de web 2.0.  Em resumo, as empresas da web 2.0 tentam recriar online as 

aplicações mais comuns que um usuário tem em seu desktop.  

Dentre os exemplos, certamente o mais representativo é o Google, que deseja recriar a 

dominação da Microsoft a partir de um “ecossistema de aplicações”, só que na web 

(LaMonica, 2005). Seu negócio core é a venda de propaganda por meio dos serviços que 

disponibiliza on-line sem custos para o usuário final, chamada de busca paga. Assim, o 

usuário é exposto a alguns anúncios quando faz uma busca na web e o Google é remunerado 

pelo anunciante cada vez que um usuário clica em seu link.  

Esta foi a grande inovação do Google – que a fez sair do faturamento zero para US$ 5 

bilhões entre 2000 e 2004, abocanhar parte considerável do mercado de busca e tornar-se uma 

das marcas mais valiosas do mundo já em 20068. A alta tecnologia do sistema de buscas é 

alimentada pelas externalidades de rede, pois quanto mais usuários o sistema consegue atrair, 

mais aperfeiçoado se torna.  

A segunda grande inovação do Google foi agregar ao núcleo de busca uma série de 

outros serviços como agenda, blog, e-mail (G-mail), listas de discussão, compartilhamento de 

fotos (Picasa) e vídeos (YouTube), serviço de rede social (Orkut e Google+), mapas e 

imagens de satélite (Google Earth) e serviços de mensagens instantâneas (Talk). 

Aqui a estratégia do Google pode ser entendida como uma estratégia de integração, 

usando o esquema de Malerba e Orsenigo (1996) num contexto de alta pervasividade das 

oportunidades, alta complexidade da base de conhecimento, mas de baixa apropriabilidade. A 

tecnologia de busca paga provavelmente é patenteada, segmentada em várias patentes, pois o 

Google possui pelo menos 2335 patentes e 1745 depósitos em fevereiro de 2013. Mas pode 

ser copiada por outras empresas que inventem ao redor. Por isso, para proteger seus 

investimentos feitos em inovação tecnológica, a empresa investe não apenas na inovação 

incremental da tecnologia, mas na agregação de ativos complementares que valorizem a 

                                                 
8 Fonte: http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/BGB-Interactive-Charts.aspx 
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tecnologia core. Estes ativos complementares incluem os demais serviços agregados, via 

aquisição de empresas ou desenvolvimento interno. Também chama a atenção o 

comportamento mais agressivo em relação ao patenteamento nos últimos anos. 

O sucesso do Google pode ser tomado como um indicativo de que o futuro do 

desenvolvimento está na web. A idéia é usar a web como plataforma para aplicativos que 

podem rodar em qualquer browser, imitando o ambiente de um PC. Isto tem sido chamado de 

“Efeito Google” e reflete a tendência de fornecer TI como um serviço, usando a plataforma 

web.  

O efeito Google está se alastrando também para grandes empresas de software. A 

Microsoft também está migrando para oferecer serviços na web, o que seria uma “revolução 

silenciosa” na estratégia da empresa. O movimento da Microsoft é feito com dificuldades 

porque é uma empresa com uma estratégia forte de software para massa (LaMonica, 30 abr 

2007).  Assim como ela, outros pesos-pesados de software produto para desktop estão 

migrando via introdução de serviços online, movimento que tem se intensificado com o 

crescimento recente do mercado de smartphones. 

Considerações finais 

O crescimento da importância da propriedade intelectual e dos direitos relacionados 

tem estabelecido um mundo pró-patente (Tang e Paré, 2003), com a valorização maior de 

algumas das funções da PI em detrimento de outras. Pode-se falar que a PI possui quatro 

funções básicas: a) mecanismo de apropriação privada via exclusividade de exploração de 

uma invenção ou criação; b) elemento de transação econômica; c) uso estratégico e) função 

prospectiva e de divulgação. No mundo pró-patente, as funções b e c têm se destacado 

principalmente pela corrida patentária que se estabeleceu com o fortalecimento dos direitos de 

PI, as patentes são usadas menos para reforçar a exclusividade e mais para assegurar 

mercados e liberdade de operação (Cohen et al, 2002). 

Isto tem sido motivo de preocupações porque, como numa corrida de Fórmula 1, as 

equipes melhor equipadas conseguem assumir a dianteira mais facilmente que as menos 

equipadas. Na corrida patentária, tanto dentro da indústria de software como fora, as empresas 

estabelecidas têm se mantido na dianteira, potencialmente aumentando as barreiras para novos 

entrantes, que têm sido uma importante fonte de inovação na indústria de software. A corrida 

patentária seria potencialmente danosa devido à natureza da indústria de software, marcada 

por produtos complexos e inovação sequencial e cumulativa e ao aumento dos custos de 
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transação. 

À primeira vista parece haver um movimento contraditório, pois de um lado observa-

se a migração da indústria para modelos de negócio baseados em serviços, que como visto 

tendem a utilizar menos intensamente DPIs, além do fenômeno da commoditização do 

software. Por outro lado, observa-se o fortalecimento do regime de apropriabilidade do 

software, com a extensão dos estatutos legais para abrigar a proteção do software (copyright e 

patente), e também o aumento do volume de depósitos e concessões de patentes para 

invenções relacionadas em software. 

O fortalecimento dos DPIs, especialmente das patentes de software, teve como efeito o 

aumento dos custos de transação na indústria de software. Trata-se de um processo ainda em 

reorganização dos modelos de negócio e atores da indústria, sendo que o SL/CA também 

mexeu com a posição de todos os atores.  Os grandes players da indústria de software, 

especialmente as gigantes Microsoft e Apple, que não tinham hábito de patentear invenções 

relacionadas com software produto, engrossaram o cordão da corrida patentária, um 

movimento maior que até então contava principalmente com corredores de outras indústrias, 

especialmente de equipamentos – em que o software tem um papel importante. A motivação 

para a corrida foi principalmente o patenteamento defensivo, ou seja, a construção de um 

portfólio de patentes para ter o que negociar no caso de acordos de licenciamento cruzado ou 

para evitar acusações de litígio.  

Outra fonte de corredores para esta maratona foram as empresas que nasceram na 

bolha da Internet, que procuraram patentear métodos de negócio baseados em software, agora 

objetos patenteáveis. Com software commodity e métodos protegidos, estas empresas podem 

oferecer serviços e tentar conseguir grandes bases de usuários, aproveitando as externalidades 

de rede. E os novos entrantes do regime de software como serviço já nasceram patenteando, 

como mostra a trajetória do Google. 

A contradição se desfaz quando se situa o tipo de corrida que ocorreu, e ocorre. Trata-

se de uma espécie de corrida de Fórmula 1, entre as grandes empresas que não podem abdicar 

de lançar mão do patenteamento como forma de proteção de seus ativos tecnológicos, mesmo 

que com relação à apropriação dos retornos da inovação a patente de software tenha um papel 

secundário, tendo os ativos complementares um papel mais relevante. 

O quadro atual é de superposição e complementaridade de campos de proteção. No 

Brasil, o software é protegido via direito autoral, sendo facultativo o registro de software. Mas 

pelo menos desde a década de 80, o INPI tem concedido patentes para invenções 
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implementadas por software, nas quais o software altere tecnicamente o funcionamento da 

invenção, como exposto no Manual de Exame da Diretoria de Patentes (DIRPA)9 (Abrantes, 

2006). Além disso, certos aspectos do software podem ser protegidos por meio do uso de 

segredo de negócio, acordos contratuais de licenciamento, marcas e desenho industrial 

(Santos, 2003). 

A maratona ou a corrida de Formula 1 está apenas em sua primeira volta. 
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Controvérsias sobre a base de cálculo do FGTS 
Controversies about the FGTS calculation basis 

 
 Everaldo Souza Passos Filho 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) é uma universalidade de direitos1, um ente 
despersonalizado, que tem como uma de suas funções 
primordiais, desempenhada por seu Conselho Curador, 
administrar as contribuições vertidas pelos 
empregadores, de modo a assegurar o rendimento 
estipulado na Lei nº 8.036/90 às contas vinculadas dos 
trabalhadores, efetivando a sistemática de garantia do 
tempo de serviço prevista no art. 6º, III, da Constituição 
Federal (CF). 

Entretanto, o papel do FGTS é muito mais amplo 
que gerir as contas vinculadas dos trabalhadores e 
assegurar-lhes a remuneração legal. O FGTS possui 
importante papel na economia nacional, financiando 
empreendimentos de infra-estrutura urbana, como 
estradas, portos, aeroportos, etc. Também contribui para 
melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro ao 
                                                           
1 PROCESSUAL – FGTS – NATUREZA JURÍDICA - CORREÇÃO MONETÁRIA - 
LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. O FGTS é uma universalidade de direito (CC, 
Art. 54, II) constituída pela agregação dos saldos em contas vinculadas. Tais saldos, 
uma vez agregados, perdem individualidade, tornando-se cotas ou frações ideais. Os 
trabalhadores, donos das contas agregadas, são cotistas (condôminos) do fundo. 
(STJ, Primeira Seção, EREsp 286020 SC 2001/0098796-8, Ministro HUMBERTO 
GOMES DE BARROS, DJ 01/07/2002 p. 205.)  
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financiar obras de saneamento básico. Menciona-se 
ainda a sua função mais popular: o financiamento da 
casa própria. 

Diante dessa multiplicidade de atribuições 
igualmente relevantes (gerenciar as contas vinculadas 
dos trabalhadores e financiar investimentos 
fundamentais para o país), atribui-se ao FGTS natureza 
multidimensional, conforme magistério do Ministro 
Maurício Godinho Delgado: 
 

O FGTS é um instituto de natureza 
multidimensional, complexa, com 
preponderante estrutura e fins 
justrabalhistas, os quais se combinam, 
porém, harmonicamente, a seu caráter de 
fundo social de destinação variada, tipificada 
em lei. Por isso associa traços de mera 
figura trabalhista com traços de figura afeta 
em as contribuições sociais, formando, 
porém, instituto unitário (DELGADO, 
Maurício Godinho. Curso de Direito do 
Trabalho. 10ª ed. São Paulo: LTr, 2011, 
p.1213).  
 

Detalhando os vínculos jurídicos complexos 
criados a partir do FGTS, cita-se a lição do Procurador 
da Fazenda Nacional Mario Augusto Carboni, em sua 
dissertação de mestrado dedicada a decifrar os 
meandros do Fundo de Garantia: 

 
De um lado existe o vínculo entre as partes 
da relação de trabalho, conforme se extrai 
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do artigo 15 da Lei 8.036/90, o qual cria para 
o empregador, dentre outros, o dever 
principal de efetuar recolhimento mensal e 
rescisório da contribuição ao FGTS em 
conta vinculada, aberta junto à Caixa 
Econômica Federal, em nome do 
empregado. Desse vínculo surge para o 
empregado o direito subjetivo de instar o 
empregador ao cumprimento da obrigação 
de efetuar os depósitos mensais e ou 
rescisório em sua conta vinculada. 
De outro lado há o vínculo entre a União e o 
empregador. Esse vínculo decorre de lei e 
encerra o poder estatal de fiscalizar o 
cumprimento das obrigações impostas ao 
empregador pela legislação de regência do 
FGTS, de aplicar as penalidades e sanções 
correspondentes na hipótese de 
inobservância dos deveres legais, e também 
de arrecadar os depósitos mensais e 
rescisórios, bem como promover a cobrança 
administrativa e judicial dos respectivos 
créditos em face dos empregadores.  
Por fim, existe o vínculo entre a União e o 
empregado no que tange ao controle e 
remuneração das contas vinculadas, além 
da liberação dos recursos ao trabalhador 
nas hipóteses legais, como atividades 
confiadas à Caixa Econômica Federal, 
empresa pública com atribuição de agente 
operador dos recursos do FGTS. 
(CARBONI, Mario Augusto. Recuperação 
dos créditos do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS: revisão do atual 
modelo, em busca de efetividade. 2011. 
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Dissertação (Mestrado em Direito do 
Trabalho) - Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2011. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/
2138/tde-03092012-091434/>. Acesso em: 
2014-10-26.) 
 

As contribuições efetuadas pelos empregadores 
nas contas vinculadas de seus empregados são a 
principal fonte de recursos do FGTS, mas não é a única. 
O Fundo também é integrado por recursos de outras 
origens, como dotações orçamentárias, juros, multas, 
correção monetária, receitas patrimoniais e financeiras, 
conforme preceitua o art. 2º da Lei 8.036/90. 

Ademais, tendo em vista esse aspecto 
multifacetário, o legislador atribuiu interesse público ao 
pagamento das contribuições para o FGTS. Assim, caso 
o empregador deixe de recolher tais contribuições, será 
alvo da Fiscalização do Trabalho, que, além de aplicar-
lhe multa administrativa pela violação à lei trabalhista, irá 
instaurar um processo administrativo para apurar o valor 
devido, com direito a contraditório e ampla defesa, nos 
termos do caput do art. 1º da Lei 8.844/942. Apurado o 
valor e não quitado o débito, o processo administrativo 
será encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda 

                                                           
2 Art. 1º Compete ao Ministério do Trabalho a fiscalização e a apuração das 
contribuições ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem assim a 
aplicação das multas e demais encargos devidos. 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080  
CONTROVÉRSIAS SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO FGTS 

247 
 

 
PIDCC, Aracaju, Ano IV, Edição nº 08/2015, p.243 a 276 Fev/2015 | www.pidcc.com.br 

Nacional - PGFN3, para inscrevê-lo em Dívida Ativa e 
cobrá-lo mediante execução fiscal, conforme preceitua o 
art. 2º da Lei 8.844/944. 

 
2. A NATUREZA TRABALHISTA DAS 

CONTRIBUIÇÕES PARA O FGTS 
 

As contribuições para o FGTS possuem natureza 
trabalhista, porquanto destinadas a compor um benefício 
constitucional inerente ao contrato de emprego: somente 
o empregador paga contribuições para o FGTS; somente 
o menor aprendiz e o empregado têm direito a uma 
conta vinculada ao FGTS, seja ele urbano, rural ou 
doméstico5. Os depósitos das contribuições pagas pelo 
empregador nas contas vinculadas ao FGTS garantem 
ao trabalhador uma reserva monetária para socorrê-lo 
em situações elencadas pela lei como de excepcional 
necessidade, as denominadas hipóteses contingenciais, 
como desemprego involuntário, doença grave, aquisição 
da casa própria, etc. Logo, não se trata de tributo ou 
receita pública da União. 

                                                           
3 A PGFN é órgão singular integrante da estrutura administrativa do Ministério da 
Fazenda, com vinculação técnico-jurídica à Advocacia-Geral da União (AGU).  
4 Art. 2º Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em Dívida 
Ativa dos débitos para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, bem 
como, diretamente ou por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante 
convênio, a representação Judicial e extrajudicial do FGTS, para a correspondente 
cobrança, relativamente à contribuição e às multas e demais encargos previstos na 
legislação respectiva. (Redação dada pela Lei nº 9.467, de 1997) 
5 A obrigatoriedade de recolhimento do FGTS pelo empregador doméstico ainda 
pende de regulamentação. 
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O §3º do art. 2º da Lei 8.844/94, por sua vez, 
demonstra a estreita ligação dos créditos fundiários com 
os trabalhistas, afastando-os definitivamente dos créditos 
tributários: 

 
Art. 2º Compete à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional a inscrição em Dívida 
Ativa dos débitos para com o Fundo de 
Garantia do Tempo de serviço - FGTS, bem 
como, diretamente ou por intermédio da 
Caixa Econômica Federal, mediante 
convênio, a representação Judicial e 
extrajudicial do FGTS, para a 
correspondente cobrança, relativamente à 
contribuição e às multas e demais encargos 
previstos na legislação respectiva. (Redação 
dada pela Lei nº 9.467, de 1997) 
(...) 
§ 3º Os créditos relativos ao FGTS gozam 
dos mesmos privilégios atribuídos aos 
créditos trabalhistas. (Incluído pela Lei nº 
9.467, de 1997) (Grifo nosso) 

 
De resto, a jurisprudência dos tribunais superiores 

pacificou a questão. O Supremo Tribunal Federal, no 
julgamento do RE 100.249/SP, publicado ainda na 
vigência da ordem constitucional anterior, tornou-se 
referência sobre a natureza das contribuições para o 
FGTS: 

 
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE 
SERVIÇO. SUA NATUREZA JURÍDICA. 
CONSTITUIÇÃO, ART. 165, XIII, LEI Nº 
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5.107, DE 13.9.1966. As contribuições para 
o FGTS não se caracterizam como crédito 
tributário ou contribuições a tributo 
comparáveis. Sua sede está no art. 165, 
XIII, da Constituição. Assegura-se ao 
trabalhador estabilidade ou fundo de 
garantia equivalente. Dessa garantia, de 
índole social, proclama assim, a 
exigibilidade pelo trabalhador do pagamento 
do FGTS, quando despedido, na forma 
prevista em lei. 

Cuida-se de um direito do trabalhador. Dá-
lhe o Estado garantia deste pagamento. A 
contribuição pelo empregador, no caso, 
deflui do fato de ser ele sujeito passivo da 
obrigação, de natureza trabalhista e social, 
que encontra na regra constitucional 
aludida, sua fonte. A atuação do Estado ou 
de órgão da Administração Pública, em prol 
do recolhimento da Contribuição do FGTS 
não implica torná-lo titular do direito a 
contribuição, mas apenas, decorre do 
cumprimento, pelo Poder Público, da 
obrigação de fiscalizar e tutelar a garantia 
assegurada ao empregado optante pelo 
FGTS. Não exige o Estado, quando aciona o 
empregador valores a serem recolhidos ao 
Erário, como receita pública. Não há, aí, 
contribuição de natureza fiscal ou parafiscal. 
(STF, RE 100.249-2 – SP, Rel. MINISTRO 
OSCAR CORRÊA, Publicado em: 01.07.88) 
(Grifo nosso) 

 Analisando a ordem infraconstitucional, o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) sumulou o entendimento de 
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que o Código Tributário Nacional (CTN) não se aplica às 
contribuições para o FGTS, dada a sua natureza diversa: 
  

Súmula  353 do STJ - As disposições do 
Código Tributário Nacional não se aplicam 
às contribuições para o FGTS. 

 
3. A BASE DE CÁLCULO DO FGTS 

 
 A base de cálculo do FGTS é a remuneração 
do empregado, conforme disciplina o art. 15 da Lei 
8.036/90: 
 

Art. 15. Para os fins previstos nesta lei, 
todos os empregadores ficam obrigados a 
depositar, até o dia 7 (sete) de cada mês, 
em conta bancária vinculada, a importância 
correspondente a 8 (oito) por cento da 
remuneração paga ou devida, no mês 
anterior, a cada trabalhador, incluídas na 
remuneração as parcelas de que tratam 
os arts. 457 e 458 da CLT e a gratificação 
de Natal a que se refere a Lei nº 4.090, de 
13 de julho de 1962, com as modificações 
da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965. 

 
 Para bem delimitar o alcance do dispositivo, o 
intérprete deve servir-se do conceito justrabalhista de 
remuneração, afinal, conforme analisado anteriormente, 
o FGTS é um direito que surge no âmago de uma 
relação de emprego, assumindo feições trabalhistas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art457
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art458
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4090.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4090.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4749.htm
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 Segundo o art. 457 da CLT, “compreendem-se 
na remuneração do empregado, para todos os efeitos 
legais, além do salário devido e pago diretamente pelo 
empregador, como contraprestação do serviço, as 
gorjetas que receber.” 
 O salário é definido pelo art. 76 da CLT como  
 

(...) contraprestação mínima devida e paga 
diretamente pelo empregador a todo 
trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, 
sem distinção de sexo, por dia normal de 
serviço, e capaz de satisfazer, em 
determinada época e região do País, as 
suas necessidades normais de alimentação, 
habitação, vestuário, higiene e transporte. 

 
 Interessante notar que o salário não 
corresponde exatamente a uma contraprestação do 
empregador pelo serviço imediatamente prestado pelo 
empregado, conforme preceituava a arcaica Teoria da 
Contraprestatividade6. Com a evolução das relações 
sociais, num contexto de profundas mudanças e 
ascensão de novos direitos trabalhistas, essa teoria 
tornou-se obsoleta, por não corresponder à realidade da 

                                                           
6 “A função social do contrato de trabalho consiste em operar a troca entre dois bens: 
um, imaterial, constituído pela energia de trabalho de uma pessoa física; outro, 
imaterial, representado pela soma em dinheiro ou de outro bem capaz de satisfazer 
às necessidades humanas, pago pelo outro sujeito, pessoa física ou jurídica. (...) Eis 
porque a prestação de trabalho e a contraprestação salarial constituem o binômio que 
o Direito do Trabalho leva em conta sob um duplo aspecto: aquela, de um ponto de 
vista social; esta econômico.” (GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Élson. Curso de 
Direito do Trabalho. 14ª Ed., São Paulo: Forense, 1995, p. 199.) 
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relação de emprego, em que se vislumbram diversas 
hipóteses de interrupção do contrato laboral7. É possível 
citar diversas parcelas com natureza salarial pagas pelo 
empregador que não se relacionam à efetiva prestação 
de serviço por parte do empregado, como, por exemplo, 
o valor pago a título de férias e de repouso semanal 
remunerado, que representam importantes conquistas 
dos trabalhadores. Nesse sentido, a precisa lição do 
Professor Sérgio Pinto Martins: 
 

A teoria do salário como contraprestação do 
trabalho entendia que inexistiria salário se 
não houvesse trabalho (Kein Arbeit, kein 
Lohn). Essa teoria não explicava 
integralmente certas situações, como o fato 
de o empregado estar adoentado e o salário 
ser devido nos 15 primeiros dias, nas férias 
etc. 
(...) 
Nota-se que, hoje, a natureza salarial do 
pagamento não ocorre apenas quando haja 
prestação de serviços, mas nos períodos em 
que o empregado está à disposição do 
empregador, durante os períodos de 

                                                           
7 A doutrina trabalhista divide os períodos do contrato de emprego em que não há 
prestação de serviços pelo trabalhador em suspensão e interrupção. Na interrupção, 
conquanto haja uma sustação temporária da obrigação do trabalhador prestar 
serviço, permanecem os demais efeitos do contrato de trabalho, inclusive o dever de 
o empregador remunerar o empregado. Como exemplos, citam-se as férias, os 15 
primeiros dias do afastamento do empregado enfermo ou acidentado, o repouso 
semanal remunerado, além das hipóteses do art. 473 da CLT. Na suspensão, o 
contrato de trabalho permanece vigente, mas a grande maioria dos seus efeitos é 
sustada: não há prestação de serviço, não há pagamento de salário nem contagem 
de tempo de serviço. É o caso da greve e da falta injustificada.   
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interrupção do contrato de trabalho ou 
outros que a lei indicar. Inexiste, portanto, 
rígida correlação entre o trabalho prestado e 
o salário pago. 
Por isso, salário é a prestação fornecida 
diretamente ao trabalhador pelo empregador 
em decorrência do contrato de trabalho, seja 
em razão da contraprestação do trabalho, da 
disponibilidade do trabalhador, das 
interrupções contratuais ou demais 
hipóteses previstas em lei. (MARTINS, 
Sérgio Pinto. Direito do Trabalho, 23ª Ed. 
São Paulo: Atlas, 2007, p. 209). 

  
 A remuneração é mais ampla que o salário, 
abrangendo tudo aquilo que o trabalhador recebe em 
virtude do contrato de emprego e como forma de 
retribuição ao serviço prestado, diretamente do 
empregador ou por meio de terceiros (gorjetas, gueltas8, 
etc). 
 Entretanto, nem toda parcela que compõe a 
remuneração do empregado integra a base de cálculo do 
FGTS, haja vista o disposto no §6º do art. 15 da Lei 
8.036/90: 
 

(...) 
§ 6º  Não se incluem na remuneração, para 
os fins desta Lei, as parcelas elencadas no § 
9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 

                                                           
8 Valores pagos com habitualidade por terceiros, geralmente na forma de prêmios ou 
gratificações, com a finalidade de fomentar vendas e incentivar o trabalhador. Cita-se 
o exemplo de valores pagos por seguradoras aos vendedores de automóveis, pela 
indicação de seus serviços. 
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de 1991. (Incluído pela Lei nº 9.711, de 
1998)  

  
 Assim, certas parcelas pagas ao trabalhador 
em virtude do contrato de emprego, como participação 
nos lucros, férias indenizadas e vale cultura, apesar de 
se enquadrarem no amplo conceito de remuneração, não 
integram a base de cálculo do FGTS por expressa 
previsão legal. 
 De outra parte, o §5º do art. 15 da Lei 8.036/90 
determinou o pagamento do FGTS desvinculado da 
remuneração, no caso de prestação de serviço militar 
obrigatório e licença por acidente de trabalho. Trata-se 
de uma opção do legislador em benefício 
do empregado que se afasta do labor para servir à nação 
ou em virtude de um infortúnio no curso da relação de 
emprego, no mais das vezes causado por descuido do 
empregador em manter um meio ambiente de trabalho 
seguro. 
 

3.1. PARCELAS CONTROVERTIDAS 
JUDICIALMENTE 

  
 Conquanto o texto legal seja aparentemente 
claro, certas parcelas suscitam dúvidas acerca de sua 
inclusão ou não na base de cálculo do FGTS. 
Empregadores e suas associações vêm ajuizando ações 
judiciais para excluir da base de cálculo do FGTS 
parcelas como o terço constitucional de férias, o aviso 
prévio indenizado, o valor pago referente aos 15 
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primeiros dias de afastamento do trabalhador enfermo ou 
acidentado, o vale transporte pago em pecúnia e o valor 
pago a título de salário maternidade. O argumento 
fundamental dos postulantes geralmente é a suposta 
natureza indenizatória de tais verbas, por não haver 
contraprestação laboral da parte do empregado. 
 Passemos a uma análise de cada uma delas. 
 
 3.1.1.Terço constitucional de férias de férias 
gozadas 
 
  Direito constitucional do trabalhador, o 
adicional de férias destina-se a incrementar o poder de 
compra do empregado durante o período de descanso 
anual remunerado, proporcionando-lhe maiores 
oportunidades de lazer. Trata-se de uma parcela 
acessória, que segue a sorte da principal. As férias 
podem ser gozadas durante o contrato de trabalho ou 
indenizadas, caso o pacto laboral se encerre antes de 
sua fruição9. 
 Na hipótese de férias usufruídas, o valor pago 
(principal + adicional de 1/3) assume feição 
remuneratória, caracterizando hipótese de interrupção do 

                                                           
9 Nas hipóteses de dispensa por justa causa, o empregado perde o direito às férias 
proporcionais indenizadas, nos termos da Súmula 171 do TST: FÉRIAS 
PROPORCIONAIS. CONTRATO DE TRABALHO. EXTINÇÃO. Salvo na hipótese de 
dispensa do empregado por justa causa, a extinção do contrato de trabalho sujeita o 
empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, ainda que 
incompleto o período aquisitivo de 12 (doze) meses (art. 147 da CLT) (ex-Prejulgado 
nº 51). 
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contrato de trabalho. Ressalta-se que o adicional de 
férias não visa repor qualquer dano sofrido pelo 
empregado, mas sim incrementar o seu patrimônio.  
 Na hipótese de férias indenizadas, o 
trabalhador perdeu a oportunidade de usufruir o período 
de descanso, surgindo um dano a ser reparado. Assim, o 
valor pago pelo empregador assume caráter 
indenizatório e a própria lei afasta a incidência do FGTS 
sobre a parcela (art. 15, §6º da Lei 8.036/90 c/c art. 28, 
§9º, “d”, da Lei 8.212/9110).  
 Nesse sentido, colacionam-se julgados da 
Justiça do Trabalho e da Justiça Federal: 
 

“(...) O terço constitucional é uma verba 
incidente sobre as férias e possui a mesma 
natureza jurídica salarial da parcela à que se 
refere. Segundo Maurício Godinho Delgado, 
no Livro Curso de Direito do Trabalho, 6ª 
edição, editora Ltr, página 980: ‘A análise de 
sua natureza jurídica desenvolve-se a partir 
da constatação de que a verba tem nítido 
caráter acessório: trata-se de percentagem 
incidente sobre as férias. Como acessório 
que é, assume a natureza da parcela 
principal a que se acopla. Terá, desse modo, 
CARÁTER SALARIAL nas férias gozadas ao 
longo do contrato; terá natureza 

                                                           
10 § 9º Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: 
(...)  
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional 
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de 
que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT; (Redação dada pela 
Lei nº 9.528, de 10.12.97). 
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indenizatória nas férias indenizadas na 
rescisão.’ Não há, nesse sentido, tratamento 
diferenciado ao terço constitucional em 
relação às demais verbas, pois, dado o seu 
caráter acessório, assume natureza da 
parcela principal, incidindo sobre ele o 
pagamento do FGTS. (TRT17, 2ªT., ED-RO 
0061300-81-2007-5-17-0013, Rel. 
Desembargador Claudio Armando Couce de 
Menezes, DJ. 14/08/2008) 
 
(…) Quanto ao adicional de 1/3 (um terço) 
constitucional das férias, previsto no art. 7º, 
XVII, da CF/88, tanto vencidas como 
proporcionais, aplica-se a regra de que o 
acessório segue o principal. Se houve o 
efetivo gozo das férias, a natureza do 
adicional é salarial. Mas quando as férias 
forem indenizadas, essa verba também 
assume caráter de indenização. Entendo 
que, sendo indenizadas as férias, tanto as 
integrais quanto as proporcionais, o terço 
constitucional, quando pago na qualidade de 
verba acessória, segue a mesma sorte da 
principal - férias, mesmo porque o 
empregado quando recebe férias 
indenizadas porque não usufruiu deste 
direito juridicamente tutelado, pode também 
receber o adicional de 1/3 constitucional na 
forma indenizada porque, igualmente, não 
gozou deste descanso remunerado. (…) 
(TRF4, AC 2006.70.00.029069-9, Segunda 
Turma, Relator Marcos Roberto Araújo dos 
Santos, D.E. 23/02/2011)  
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 Logo, se as férias foram gozadas, deverá haver 
contribuição para o FGTS sobre o respectivo adicional. 
Por outro lado, se as férias foram indenizadas, não há 
incidência de FGTS sobre a parcela.  
 
 3.1.2. Aviso prévio “indenizado” 
 
 Caracterizado como de trato sucessivo, o 
contrato de emprego por prazo indeterminado demanda 
que tanto o empregador quanto o empregado 
comuniquem previamente a outra parte do seu interesse 
em rescindi-lo, seja para que o trabalhador procure outro 
emprego, seja para que o empregador busque um 
substituto para manter sua estrutura produtiva em 
funcionamento11. Em sua essência, é um direito 
fundamental do trabalhador (art. 7º, XXI), destinado a 
amenizar os efeitos da perda do emprego. Nas palavras 
de Amauri Mascaro Nascimento, aviso prévio  

 
(...) é a comunicação da rescisão do 
contrato de trabalho pela parte que decide 
extingui-lo, com a antecedência a que 
estiver obrigada e com o dever de manter o 
contrato após essa comunicação até o 
decurso de prazo nela previsto, sob pena de 
pagamento de uma quantia substitutiva, no 
caso de ruptura de contrato. 
(NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação 

                                                           
11 Os prazos de aviso prévio são regulados pelo artigo 487 da CLT e pela Lei 
12.506/2011. 
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ao Direito do Trabalho. 21ª ed., São Paulo: 
LTr, 1994, p.448.)  

 
  O aviso prévio pode ser trabalhado ou não, 
remanescendo algumas dúvidas sobre a incidência 
FGTS sobre o último, usualmente nomeado “indenizado”, 
que buscaremos esclarecer. 
 Ao dispensar um empregado, o patrão pode 
escolher entre mantê-lo trabalhando com uma jornada 
reduzida ou permitir que falte sete dias corridos, para 
que o trabalhador procure outro emprego (art. 488 da 
CLT) ou fazer cessar de imediato a prestação de 
serviços. Nesta hipótese, além de receber o valor 
correspondente ao período que deixou de ser 
trabalhado, esse ínterim será computado como tempo de 
serviço para todos os fins (§1º do art. 487 da CLT), 
inclusive de baixa na carteira de trabalho12. 
 Ainda que o termo “aviso prévio indenizado” 
seja de uso corrente pela doutrina, jurisprudência e até 
mesmo pela lei, essa parcela não possui em seu âmago 
natureza indenizatória. Como já mencionado, a lei 
oferece duas alternativas ao empregador a título de 
aviso prévio: manter o empregado trabalhando ou, por 
liberalidade, afastá-lo de suas atividades desde logo. Se 
optar pela segunda alternativa, estará exercendo 
regularmente um direito, do qual não exsurge qualquer 
dano ao empregado. Ao revés, ele é até beneficiado, 
                                                           
12 82. AVISO PRÉVIO. BAIXA NA CTPS (inserida em 28.04.1997) A data de saída a 
ser anotada na CTPS deve corresponder à do término do prazo do aviso prévio, ainda 
que indenizado. 
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uma vez que disporá de muito mais tempo para procurar 
emprego e, caso encontre, poderá assumi-lo desde logo. 
Portanto, ao examinarmos a parcela no contexto mais 
amplo de todo o contrato de emprego, não se atendo 
apenas ao período correspondente do aviso prévio, 
conclui-se que o valor pago assume feição de 
remuneração, e não de indenização por dano causado 
ao trabalhador.  
 O legislador foi bastante atento à questão do 
aviso prévio não trabalhado, evitando que o empregado 
sofresse qualquer prejuízo com a escolha do 
empregador. Apesar de não haver prestação de 
serviços, o período é considerado por imposição legal 
para fins de cálculo de férias, 13º salário, contribuição 
previdenciária e, inclusive, FGTS (art. 487, §6º da CLT). 
 Dessa forma, como o aviso prévio não 
trabalhado possui natureza remuneratória e não é 
excepcionado pelo art. 15, §6º da Lei 8.036/9013, ele 
serve de base de cálculo para o FGTS, nos termos da 
Súmula 305 do TST: 
 

SUMULA DO TST Nº 305 FUNDO DE 
GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. 
INCIDÊNCIA SOBRE O AVISO PRÉVIO 
(mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 
21.11.2003. O pagamento relativo ao 

                                                           
13 A Lei 9.528/97 alterou a Lei 8.212/91 e excluiu o aviso prévio indenizado das 
hipóteses de exclusão do salário de contribuição previstas no §9º do art. 28. Logo, 
após a entrada em vigor da Lei 9.528/97, o aviso prévio indenizado passou a integrar 
a base de cálculo do FGTS. 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080  
CONTROVÉRSIAS SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO FGTS 

261 
 

 
PIDCC, Aracaju, Ano IV, Edição nº 08/2015, p.243 a 276 Fev/2015 | www.pidcc.com.br 

período de aviso prévio, trabalhado ou não, 
está sujeito a contribuição para o FGTS. 

 
 No mesmo sentido, a IN 25/2001, do Ministério 
do Trabalho e Emprego, que regula a fiscalização do 
FGTS e da Contribuição Social da LC 110/2001: 
 

Art. 12 Para fins do disposto no art. 8º, 
consideram-se remuneração, as seguintes 
parcelas, sem prejuízo de outras, onde seja 
identificado caráter de contraprestação do 
trabalho: 
(...) 
XIX - aviso prévio, trabalhado ou indenizado. 

  
 Não se pode deixar de pontuar que 
entendimento diverso causaria uma discriminação odiosa 
ao empregado que tem seu aviso prévio não trabalhado, 
na medida em que, por opção do empregador, ele 
deixaria de ter seu FGTS recolhido, causando-lhe um 
prejuízo material. 
  
 3.1.3. Valor pago referente aos 15 primeiros 
dias de afastamento do empregado acidentado ou 
enfermo 
 
 De acordo com o §3º do art. 60 da Lei 
8.213/91, “durante os primeiros quinze dias consecutivos 
ao do afastamento da atividade por motivo de doença, 
incumbirá à empresa pagar ao segurado empregado o 
seu salário integral.” Ainda que não haja prestação de 
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serviço, a lei atribuiu esse ônus ao empregador, 
amparada no princípio constitucional da solidariedade, 
que rege as relações de seguridade social14. Trata-se, 
pois, de uma hipótese legal de interrupção do contrato 
de trabalho. 
 Conforme já analisado, o salário é verba paga 
em virtude do contrato de trabalho, nem sempre 
diretamente vinculada à prestação de um serviço.  
 Assim, como o valor pago referente aos 15 
primeiros dias de afastamento do empregado acidentado 
ou enfermo é considerado salário por força de lei15, 
assumindo feição remuneratória, é certa a incidência da 
contribuição para o FGTS. Não é possível considerá-lo 
indenização, na medida em que o valor recebido pelo 
empregado não visa reparar um prejuízo sofrido em 
decorrência de ato do empregador. Nesse sentido, a 
doutrina trabalhista: 
 
                                                           
14 Não se pode esquecer ainda, que a contribuição patronal nos 15 (quinze) primeiros 
dias de afastamento do empregado é a mais perfeita manifestação do princípio da 
solidariedade social, fundamento da República Federativa do Brasil, segundo o qual 
toda a sociedade deve dar parcela de contribuição para o desenvolvimento do país. 
Nesta linha de pensamento, veio o legislador infraconstitucional e estatuiu o art. 58 da 
Lei 8213/91, onde determina que o auxílio doença seja concedido ao trabalhador 
empregado a partir do 16º (décimo sexto) dia de afastamento de suas atividades, 
bem como o art. 60, §3º da mesma lei, determinando a responsabilidade do 
empregador pelos salários do empregado nos 15 (quinze) primeiros dias de 
afastamento. (SOUSA, Marllon. Contribuição patronal nos 15 primeiros dias de 
afastamento do empregado licenciado por auxílio-doença. Exação inconstitucional ou 
consagração da solidariedade social?. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 
3017, 5 out. 2011. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/20146>. Acesso em: 21 
out. 2014.) 
15 O benefício previdenciário (auxílio-doença), só tem início a partir do 16º dia de 
afastamento, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91. 
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Consideram-se interrupção do contrato de 
trabalho os primeiros quinze dias 
consecutivos ao do afastamento da 
atividade por motivo de doença. Nesta 
hipótese, incumbe ao empregador pagar ao 
empregado o seu salário (art. 60, § 3º, da 
Lei nº 8.213/91). Também, o empregado faz 
jus às demais verbas trabalhistas, tais como 
13º salário, férias e FGTS. (...) Considera-se 
caso de suspensão do contrato de trabalho 
o afastamento da atividade por motivo de 
doença a partir do 16º dia de afastamento. 
(...) Durante o período de suspensão do 
contrato de trabalho por motivo de doença, 
não haverá obrigação do empregador de 
recolher depósitos em conta vinculada do 
FGTS, salvo se a licença-médica decorrer 
de acidente do trabalho (art. 28 do Dec. 
99.684/90). (BUENO, Rodrigo Ribeiro. A 
doença do empregado e o contrato de 
trabalho. Disponível em 
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/fil
es/anexos/31405-35374-1-PB.pdf. Acesso 
em 25.out.2014.) 

 
3.1.4. Salário maternidade 

  
  O salário maternidade é um benefício 
previdenciário sui generis, pois não se submete ao teto 
do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), é 
salário-de-contribuição, integrando a base de cálculo de 
contribuição previdenciária16, é pago diretamente à 
                                                           
16 Art. 28, I, §2º c/c Art. 28, §9º, “a”, ambos da Lei 8.212/91. 
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empregada pelo empregador17e há contagem do tempo 
de serviço para todos os efeitos legais, como férias, 13º 
salário, etc. Sobre a natureza do salário maternidade, 
cita-se trecho do REsp 1.230.957: 
 
 

“O salário maternidade tem natureza salarial 
e a transferência do encargo à Previdência 
Social (pela Lei 6.136/74) não tem o condão 
de mudar sua natureza. Nos termos do art. 
3º da Lei 8.212/91, "a Previdência Social 
tem por fim assegurar aos seus beneficiários 
meios indispensáveis de manutenção, por 
motivo de incapacidade, idade avançada, 
tempo de serviço, desemprego involuntário, 
encargos de família e reclusão ou morte 
daqueles de quem dependiam 
economicamente". O fato de não haver 
prestação de trabalho durante o período de 
afastamento da segurada empregada, 
associado à circunstância de a maternidade 
ser amparada por um benefício 
previdenciário, não autoriza conclusão no 
sentido de que o valor recebido tenha 
natureza indenizatória ou compensatória, ou 
seja, em razão de uma contingência 
(maternidade), paga-se à segurada 
empregada benefício previdenciário 
correspondente ao seu salário, possuindo a 
verba evidente natureza salarial. Não é por 
outra razão que, atualmente, o art. 28, § 2º, 

                                                           
17 Os valores pagos pelo empregador a título de salário maternidade são 
posteriormente reembolsados quando do recolhimento da contribuição previdenciária 
devida pela empresa, por meio de dedução na Guia de Previdência Social.  
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da Lei 8.212/91 dispõe expressamente que 
o salário maternidade é considerado salário 
de contribuição. Nesse contexto, a 
incidência de contribuição previdenciária 
sobre o salário maternidade, no Regime 
Geral da Previdência Social, decorre de 
expressa previsão legal.” (STJ, 1ª. Seção, 
REsp 1.230.957-RS, Rel. Min. Mauro 
Campbell Marques, julgado em 26/2/2014.) 
(Grifo nosso) 

 
 Dessarte, por assumir natureza remuneratória, 
o salário maternidade integra a base de cálculo do 
FGTS, sendo plenamente válida a previsão do art. 28 do 
Decreto 99.684/90, que regulamenta a Lei 8.036/90: 
 

Art. 28. O depósito na conta vinculada do 
FGTS é obrigatório também nos casos de 
interrupção do contrato de trabalho prevista 
em lei, tais como:  
 
(...) IV – licença à gestante. 

 
 Finalmente, a jurisprudência também segue 
esse entendimento: 
 

CONTRIBUIÇÕES PARA O FGTS. BASE 
DE CÁLCULO. Os valores pagos a título de 
15 dias de auxílio-doença, terço 
constitucional de férias, salário-maternidade, 
horas extras e aviso prévio indenizado 
integram a base de cálculo da contribuição 
ao FGTS. (TRF-4 - AC: 
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50113962320134047100 RS 5011396-
23.2013.404.7100, Relator: MARIA DE 
FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de 
Julgamento: 27/08/2014, PRIMEIRA 
TURMA, Data de Publicação: D.E. 
28/08/2014) 

 
 3.1.5. Vale-transporte pago em pecúnia 
  
 O vale-transporte é um benefício concedido ao 
trabalhador para reduzir o custo de deslocamento entre 
sua residência e o local de trabalho. De acordo com a 
Lei 7.418/85, a parcela não possui natureza 
remuneratória, desde que concedida nos seus estritos 
termos: 

 
Art. 2º - O Vale-Transporte, concedido nas 
condições e limites definidos, nesta Lei, no 
que se refere à contribuição do empregador:  
 
(...) 
 
b) não constitui base de incidência de 
contribuição previdenciária ou de Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço; 

  
 Ocorre que, para gozar da referida isenção, o 
vale-transporte deveria ser repassado ao trabalhador na 
forma prevista na lei, ou seja, mediante aquisição prévia 
junto à concessionária de transporte de coletivo público:  

 
4º - A concessão do benefício ora instituído 
implica a aquisição pelo empregador dos 
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Vales-Transporte necessários aos 
deslocamentos do trabalhador no percurso 
residência-trabalho e vice-versa, no serviço 
de transporte que melhor se adequar. 
(Grifos nossos) 
 
Art. 5º - A empresa operadora do sistema de 
transporte coletivo público fica obrigada a 
emitir e a comercializar o Vale-Transporte, 
ao preço da tarifa vigente, colocando-o à 
disposição dos empregadores em geral e 
assumindo os custos dessa obrigação, sem 
repassá-los para a tarifa dos serviços. 
(Grifos nossos) 

  
 A nosso sentir, a restrição legal tem razão de 
ser: tratando-se de parcela indenizatória por força de lei, 
o vale-transporte não se incorpora ao salário, não 
constitui rendimento tributável ou base de cálculo do 
FGTS. Assim, para evitar fraudes, o legislador traçou 
parâmetros bem definidos para a concessão do 
benefício. 
 Ao simplesmente repassar ao empregado o 
valor correspondente à passagem em dinheiro, o 
empregador, a rigor, viola o art. 4º da Lei 7.418/85, 
motivo pelo qual a rubrica deveria integrar a base de 
cálculo do FGTS. 
 O Superior Tribunal de Justiça havia 
consolidado entendimento sobre o tema, afirmando a 
incidência do FGTS sobre o vale-transporte pago em 
dinheiro: 
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TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA. VALE-TRANSPORTE. 
LEI Nº 7.418/85. PAGAMENTO EM 
PECÚNIA. INCIDÊNCIA. (...) 2. Se o auxílio-
transporte é pago em pecúnia, e não por 
meio de vales, como determina a Lei nº 
7.418/85, o benefício deve ser incluído no 
salário de contribuição para efeito de 
incidência da contribuição previdenciária e 
do FGTS. Precedentes da Turma. 3. 
Recurso especial de HSBC Corretora de 
Câmbio e Valores Mobiliários Brasil S. A. 
improvido. Recurso especial do INSS 
provido. 
(STJ – RESP 200601586386 - RESP - 
RECURSO ESPECIAL – 873503 – Segunda 
Turma – Castro Meira - DJ 
DATA:01/12/2006 PG:00298). 

   
 Entretanto, a jurisprudência sofreu uma 
guinada a partir do julgamento do RE 478.410/SP, no 
qual o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou 
entendimento de que o pagamento em pecúnia não retira 
a natureza indenizatória do vale-transporte: 

 
RECURSO EXTRORDINÁRIO. 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 
INCIDÊNCIA. VALE-TRANSPORTE. 
MOEDA. CURSO LEGAL E CURSO 
FORÇADO. CARÁTER NÃO SALARIAL 
DO BENEFÍCIO. ARTIGO 150, I, DA 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
CONSTITUIÇÃO COMO TOTALIDADE 
NORMATIVA. 1. Pago o benefício de que se 
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cuida neste recurso extraordinário em vale-
transporte ou em moeda, isso não afeta o 
caráter não salarial do benefício. 2. A 
admitirmos não possa esse benefício ser 
pago em dinheiro sem que seu caráter seja 
afetado, estaríamos a relativizar o curso 
legal da moeda nacional. 3. A funcionalidade 
do conceito de moeda revela-se em sua 
utilização no plano das relações jurídicas. O 
instrumento monetário válido é padrão de 
valor, enquanto instrumento de pagamento 
sendo dotado de poder liberatório: sua 
entrega ao credor libera o devedor. Poder 
liberatório é qualidade, da moeda enquanto 
instrumento de pagamento, que se 
manifesta exclusivamente no plano jurídico: 
somente ela permite essa liberação 
indiscriminada, a todo sujeito de direito, no 
que tange a débitos de caráter patrimonial. 
4. A aptidão da moeda para o cumprimento 
dessas funções decorre da circunstância de 
ser ela tocada pelos atributos do curso legal 
e do curso forçado. 5. A exclusividade de 
circulação da moeda está relacionada ao 
curso legal, que respeita ao instrumento 
monetário enquanto em circulação; não 
decorre do curso forçado, dado que este 
atinge o instrumento monetário enquanto 
valor e a sua instituição [do curso forçado] 
importa apenas em que não possa ser 
exigida do poder emissor sua conversão em 
outro valor. 6. A cobrança de contribuição 
previdenciária sobre o valor pago, em 
dinheiro, a título de vales-transporte, pelo 
recorrente aos seus empregados afronta a 
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Constituição, sim, em sua totalidade 
normativa. Recurso Extraordinário a que se 
dá provimento. (STF, Tribunal Pleno, RE 
478.410 SP, Rel. Min. Eros Grau, DJ 
13/05/2010). (Grifo nosso) 

  
 Assim, diante do teor deste julgado, que 
inclusive proclamou a inconstitucionalidade da aplicação 
do art. 5º do Decreto nº 95.247/87 e do art. 4º, caput, da 
Lei nº 7.418/85 como fundamentos para a incidência de 
contribuições previdenciária sobre os valores pagos em 
pecúnia a título de vale-transporte aos trabalhadores, 
entende-se que não se sustenta a incidência de FGTS 
sobre a parcela, dada a manutenção do seu caráter 
indenizatório. Obviamente, em caso de fraude, como, por 
exemplo, o pagamento a empregado que não utiliza 
transporte público coletivo ou pagamento de valor maior 
que o necessário para aquisição das passagens, o valor 
assume natureza salarial e serve de base de cálculo 
para o FGTS, aplicando-se o princípio da primazia da 
realidade (art. 9º da CLT). 
 
 3.1.6. Quebra de caixa 

 
A quebra de caixa é uma parcela usualmente 

paga a empregados que trabalham diretamente com o 
manuseio de numerário, como caixas de banco, de 
supermercados, de agências lotéricas etc., destinada a 
compensá-los por eventuais erros de contagem. 
Também pode ser considerada uma gratificação pelo 
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desempenho de função que demanda alto grau de 
responsabilidade. 

Conquanto não haja lei determinando seu 
pagamento, usualmente é previsto em normas coletivas 
ou regulamentos de empresa.  

O pagamento habitual da quebra de caixa, 
independente da ocorrência de prejuízo, faz com que 
essa verba assuma natureza salarial, integrando a base 
de cálculo de outras verbas trabalhistas, conforme 
pacificado na Súmula 247 do C. TST: 

 
SÚMULA 247: BANCÁRIO - QUEBRA-DE-
CAIXA - SALÁRIO - NATUREZA 
JURÍDICA. A parcela paga aos bancários 
sob a denominação quebra-de-caixa possui 
natureza salarial, integrando o salário do 
prestador dos serviços, para todos os efeitos 
legais. 
 

 Pelo exposto, a parcela denominada quebra de 
caixa, quando paga com habitualidade, assume feição 
remuneratória e integra a base de cálculo do FGTS, 
conforme reconhece a jurisprudência: 

 
ADICIONAL DE QUEBRA DE CAIXA. 
NATUREZA JURÍDICA. Caso em que, a 
despeito da previsão das normas coletivas, 
estabelecendo o caráter indenizatório da 
parcela, a reclamada atribui ao adicional de 
quebra de caixa natureza salarial, na medida 
em que considera os valores pagos a tal 
título na base de cálculo das contribuições 
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previdenciárias e para fins de recolhimento 
do FGTS. (TRT-4 - RO: 
00011497520125040001 RS 0001149-
75.2012.5.04.0001, Relator: HERBERT 
PAULO BECK, Data de Julgamento: 
30/04/2014, 1ª Vara do Trabalho de Porto 
Alegre) 
 
QUEBRA DE CAIXA - NATUREZA 
JURÍDICA DA PARCELA - Quebra de caixa 
é a verba destinada a cobrir os riscos 
assumidos pelo empregado que lida com 
manuseio constante de numerário. Dispõe a 
Cláusula 14a, CCT 2009/2011: "O 
empregado que em sua jornada de trabalho 
exerça a função exclusivamente de caixa 
deverá tê-la anotada em sua carteira de 
trabalho, recebendo a título de quebra de 
caixa, uma gratificação no valor mensal de 
R$44,00 (quarenta e quatro reais), por essa 
função". A tendência jurisprudencial é no 
sentido de que se a verba de quebra de 
caixa é paga com regularidade, 
independentemente de ter havido perda de 
numerário ou não, este valor integra a 
remuneração para todos os efeitos legais. 
Entretanto, terá caráter de ressarcimento e 
não de salário, se o pagamento for feito 
apenas quando ocorrer o prejuízo, o que 
não é o caso dos autos. A reclamante, como 
operadora de caixa, recebia a referida 
parcela, todo o mês, nos anos de 
2009/2010. Assim, aqui deve se aplicar, por 
analogia, o disposto na Súmula 247 do TST, 
"in verbis": "A parcela paga aos bancários 
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sob a denominação quebra-de-caixa possui 
natureza salarial, integrando o salário do 
prestador dos serviços, para todos os efeitos 
legais". Portanto, paga a referida parcela 
com habitualidade, sem depender da 
ocorrência de prejuízo, o adicional de 
quebra de caixa tem natureza salarial, 
devendo integrar o aviso prévio, bem como 
o FGTS + 40% (limite do pedido). 
Provimento que se dá ao recurso. (TRT-3 - 
RO 0001218-38.2012.5.03.0033, Relator: 
Paulo Roberto de Castro, Sétima Turma, 
Data de Publicação: 27/08/2013  
26/08/2013. DEJT. Página 263. Boletim: 
Sim.) 

 
4. CONCLUSÃO 

  
 Tanto o terço constitucional de férias gozadas, 
quanto o aviso prévio não trabalhado e os 15 primeiros 
dias de afastamento do empregado acidentado ou 
enfermo são parcelas pagas pelo empregador ao 
empregado em virtude do contrato de emprego e que 
não visam ressarcir qualquer prejuízo material, 
assumindo, portanto, natureza salarial. O fato de não 
haver contraprestação laboral correspondente é 
desimportante, na medida em que a Lei 8.036/90 não 
adotou tal critério para fins de delimitação da base de 
cálculo do FGTS. O critério do legislador foi outro: tudo o 
que for licitamente pago ao empregado em virtude do 
contrato de emprego, salvo as parcelas excepcionadas 
no §8º do art. 29 da Lei 8.212/91. 
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 O mesmo raciocínio aplica-se à quebra de 
caixa, na medida em que a parcela assume natureza 
salarial, por não vincular-se a um dano sofrido pelo 
empregado. 
 O salário maternidade, por sua vez, é um 
benefício previdenciário sui generis, ao qual a lei atribuiu 
natureza salarial. Portanto, integra a base de cálculo do 
FGTS. 
 No que diz respeito ao vale transporte pago em 
dinheiro, há de se observar a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, que reconheceu a permanência da 
natureza indenizatória, independentemente da forma de 
pagamento. Nesse particular, deve-se atentar à possível 
ocorrência de fraudes, que descaracterizam o benefício, 
fazendo como que ele assuma natureza salarial e integre 
a remuneração para todos os efeitos, inclusive de cálculo 
do FGTS.  
 Por fim, como todo valor vertido pelo 
empregador a título de contribuição para o FGTS é 
repassado às contas vinculadas, a adoção de uma base 
de cálculo inferior à prescrita em lei prejudica direta e 
imediatamente o seu empregado, que terá uma perda 
monetária em seu saldo. Mas não é só: o pagamento a 
menor do FGTS atinge toda a sociedade, dado que o 
Conselho Curador do FGTS não disporá daquele recurso 
para financiar obras de saneamento básico, 
infraestrutura urbana e habitação popular, que geram 
emprego, renda e contribuem decisivamente para o 
desenvolvimento nacional.  
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OS DIREITOS MORAIS DO AUTOR NO MUNDO INFORMÁTICO, MERCADO 
EDITORIAL E GLOBALIZADO PELO MUNDO DIGITAL. 

 
THE MORAL RIGHTS OF THE AUTHOR IN THE WORLD COMPUTER, AND 

MARKET EDITORIAL GLOBALIZED BY DIGITAL WORLD. 
 

Querino Mallmann1 
 
 
RESUMO 
O presente artigo pretende trazer algumas reflexões a cerca dos direitos morais do autor em 
relação à sua obra. O objetivo não é esgotar o assunto, mas suscitar algumas questões e 
questionamentos relativo a esse direito, muitas vezes vilipendiados pela grande mídia e pela 
sociedade da informação. 
 
Palavras-Chaves: Direito da Propriedade Intelectual – Direitos Autorais – Direitos Morais do 
autor – Proteção – Violações. 
 
 
ABSTRACT 
This essay presents some reflections about the author's moral rights in relation to his work. The 
goal is not to exhaust the subject, but raise some issues and questions concerning this right, often 
vilified by the mainstream media and the information society. 
 
Key-Words: Intellectual Property - Copyright - Rights of the author Morais - Protection – 
Violations. 
 
 
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. A DUALIDADE DOS DIREITOS AUTORAIS: DIREITO 
MORAL E DIREITO PATRIMONIAL DO AUTOR; 2.1- Teoria monista e dualista. 3. OS DIREITOS 
MORAIS DO AUTOR; 3.1- Direito ao arrependimento; 3.1.1- No mercado editorial; 3.3- Direito ao 
acesso a obra inédita; 3.4 - Direito ao Repúdio. 4. CONCLUSÃO. 5. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A atual LDA (Lei de Direitos Autorais), Lei 9.610/98, prescreve no seu artigo 24 que são direitos 
morais do autor, entre outros, o de: (a) reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; (b) o de 
ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, 
na utilização de sua obra; (c) o de conservar a obra inédita; (d) 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; (e) o de modificar a obra antes 

                                                           
1 Doutor em Direito da Propriedade Intelectual e Professor da Universidade Federal de Alagoas dos cursos de 
graduação e pós-graduação em Direito (Mestrado em Direito). email: qmallmann@hotmail.com  
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ou depois de utilizada; (f) o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de 
utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e 
imagem; e o (g) de ter acesso a exemplar único e raro da obra quando se encontre legitimamente 
em poder de outrem para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou 
audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu 
detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado. 
No entanto, a gestão destes direitos nem sempre ocorre de forma harmônica e pacífica, existindo 
muitas vezes conflitos que acabam desaguando no poder judiciário. 
 
 
2. A DUALIDADE DOS DIREITOS AUTORAIS: DIREITO MORAL E DIREITO 
PATRIMONIAL DO AUTOR  
 

Na doutrina nacional e estrangeira, o estudo a respeito da natureza jurídica e da origem 
do direito de autor sempre suscitou controvérsias. Ainda hoje, devido a sua dupla natureza, 
direitos morais e patrimoniais, o direito de autor, ainda continua causando algumas inquietações 
doutrinárias.  Para alguns, é um direito pessoal, vinculado diretamente à personalidade, do qual a 
obra não é senão uma projeção; para outros seria um direito real, não seria nada mais do que uma 
espécie de propriedade. E há aqueles que asseguram ter esse direito aspectos pessoais e reais.  

 
Na verdade, o direito autoral é tudo isso e ao mesmo tempo nada disso exclusivamente, 

justificando-se a tendência atual da classificá-lo como um direito “sui generis”, não 
enquadrando especificamente e isoladamente em qualquer das duas classes tradicionais, - dada a 
duplicidade do aspecto moral e patrimonial que apresenta -, mas com acentuada interpenetração 
nessas duas características. 

 
Também é importante atentar para os objetivos do Direito de Autor, que entre outros são 

o de garantir a seu titular uma participação financeira e um reconhecimento ético em troca da 
utilização da obra que criou. Desta forma, o Direito Autoral compreende dois aspectos distintos, 
um de caráter moral e o outro de caráter patrimonial.  

 
O que também é ponderado por Bruno Jorge Hammes quando afirma que “o direito de 

autor não pode, pura e simplesmente, ser equiparado a um direito de propriedade como também 
não é apenas um direito personalíssimo”.2 

 
É justamente por causa destes atributos (patrimonial e moral) do autor, que se tem 

pensado em natureza dupla de um mesmo direito de autor.  
 

Devido a essa coexistência destes dois direitos autônomos, direito moral e patrimonial, 
com suas características peculiares, dentro de um único direito que determina o direito de autor 
como um direito de natureza jurídica sui generis. Nesta mesma linha de pensamento, diz Bittar:  

 
Houve num determinado momento histórico, em que o direito de autor era tratado como 
um privilégio aos criadores de obras intelectuais, - o que mais tarde se concebeu como 

                                                           
2 HAMMES, Bruno Jorge. O Direito de Propriedade Intelectual. 3a. edição, São Leopoldo: Unisinos, 2002, p. 48. 
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um direito de propriedade -, mas que devido ao seu duplo aspecto de natureza moral e 
patrimonial, ele é um direito sui generis, especial ou autônomo, o que o separa dos 
demais direitos privados, para enquadrá-lo em uma categoria diferente, a dos direitos 
intelectuais ou de propriedade intelectual3. 
 

Foi justamente devido a esta dupla natureza do direito de autor, moral e patrimonial 
que os doutrinadores começaram a divergir a respeito da concepção teórica, surgindo duas 
teorias: a “Teoria Monista” e a “Teoria Dualista”.   
 
 
2.1- Teoria monista e dualista 
 

Para os monistas4, o Direito de Autor é um só tronco do qual decorrem todas as 
prerrogativas, tanto de ordem moral, quanto patrimonial. Os direitos morais e os direitos 
patrimoniais, embora de natureza dupla, constitui um único direito: o direito do autor sobre a 
obra intelectual, pois tanto os direitos morais quanto os patrimoniais são manifestações 
decorrentes sobre o bem imaterial, que é a obra intelectual.  

 
Para os “monistas”, em sendo os direitos morais “inalienávies” e “irrenunciáveis”, os 

direitos patrimoniais também o seriam. Mas para que terceiros possam explorar 
economicamente a obra, entendem os “monistas” que a forma de contratação se daria, então, 
através da concessão de direito de uso, mas jamais de transferência. Esta teoria é recepcionada 
principalmente pelo direito alemão e austríaco, sendo partidários, entre outros, Eugen Ulmer, 
Bruno Jorge Hammes, Heinrich Hubmann., entre outros5. 

 
Já para os “dualistas”,6 que são a grande maioria dos doutrinadores e países que já a 

incorporaram no seu ordenamento jurídico pátrio, embora também reconheçam que o conteúdo 
do direito de autor são os direitos morais e patrimoniais, como princípio fundamental deste 
direito, entendem que os direitos patrimoniais podem ser transferidos.  

 
Mas apesar da coexistência paralela e autônoma entre o direito moral e o direito 

patrimonial, existem casos em que o direito moral pode se sobrepor ao direito patrimonial, 
como exemplo do direito de arrependimento (art. 24, VI da LDA), citado por Bruno Jorge 
Hammes, permitindo ao autor o direito de poder retirar a obra de circulação, ainda que já 
publicada e desde que a circulação ou utilização implique afronta à sua reputação e imagem: 

 
Publicada e divulgada a obra, pode haver interesse do autor em não mais permitir a sua 
ulterior divulgação. O art. 24, VI o permite se a circulação implica afronta à reputação 

                                                           
3BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 3a. edição, Rev. e atualizada, Rio de Janeiro: Editora Forense 
Universitária, 2000, p.10 
4 Entre outros,citamos Eugen Ulmer, Bruno Jorge Hammes e Heinrich Hubmann. 
5 HAMMES, Bruno Jorge. Elementos Básicos do Direito de Autor Brasileiro: com exame especial da questão da 
isenção de formalidades, uma apresentação comparativa. São Leopoldo: Unisinos, 1995, p. 7. 
6 Bruno Jorge Hammes também denomina esta escola como “escola pluralista”. HAMMES, Bruno Jorge. O Direito 
da Propriedade Intelectual: subsídios para o ensino de acordo com a lei 9610 de 19.02.1998. 2a. Edição, São 
Leopoldo: Unisinos, 2000, p. 66. 
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ou à imagem do autor(...). A razão do arrependimento parece irrelevante(...). Os motivos 
podem ser os mais diversos(...). Não é preciso que o autor indique as razões de seu 
arrependimento. Isso se justifica pela experiência histórica. É comum, nos regimes 
ditatoriais, a perseguição dos escritores que não sintonizam com a cartilha do regime. 
São muitos os autores que manifestam opiniões que após um golpe, são tidas como 
contrárias ao regime (...). O regime proíbe a divulgação, mas o editor sabe que a obra 
proibida se vende até melhor. Deverá o autor continuar a ser perseguido e suportar a 
ulterior divulgação só pelo fato de haver um contrato que favoreça o editor? Muitos 
antes de Hitler mandar matar os judeus, mandou queimar seus livros. Por essa razão o 
direito de arrependimento pode ser exercido sem indicação dos motivos.7 

 
É óbvio, no entanto, que se assegure, em tais casos, indenização a terceiros 

prejudicados que de boa-fé investiram na produção, publicação e divulgação da obra, nos termos 
do artigo 24, VII, da Lei 9610/98. Mas Hammes também lembra que na Alemanha, os tribunais 
têm até dispensado o autor dessa obrigação, quando não tinha recursos para pagá-la: “Não é por 
ser pobre que o autor deve continuar sujeito a sofrimentos e perseguições”.8 

 
Para Ricardo Antequera Parilli tanto o direito moral como o patrimonial constitui dois 

direitos subjetivos distintos, cada um com características e autonomia própria, continuando o 
direito moral sendo inalienável, e irrenunciável mas o patrimonial passível de transferência por 
ato inter vivos, de modo que o autor de uma obra intelectual pode optar entre conceder o direito 
de uso, ou ceder, total ou parcialmente seus direitos patrimoniais a terceiros.9 

 
Isto de certa forma vai de encontra da possibilidade de melhor exploração da obra, pois 

quanto à forma de exploração da obra, esta pode ser realizada pelo próprio autor, ou pela pessoa 
por ele autorizada no tempo e lugar convencionados, sem no entanto comprometer os direitos e 
as prerrogativas do autor sobre sua obra, uma vez que esta autorização deve ser sempre expressa 
e interpretada restritivamente10, artigos, 29 e 49 da LDA, lei 9610/98: 

 
Artigo 4o. “Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos 
autorais”; 
Art. 29 Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por 
quaisquer modalidades. 
Art. 49 “Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, 
por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio 
de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão 
ou por outros meios admitidos em Direito.  

 
Entre os principais seguidores da “teoria dualista” podemos destacar Henry Desbois, 

René Savatier, Ricardo Antequera Parilli, Delia Lipszyc, entre outros. A maioria dos países 

                                                           
7 HAMMES, Bruno Jorge. O Direito de Propriedade Intelectual. 3a. ed., São Leopoldo: Unisinos, 2002, p. 77. 
8 Idem ibidem, p. 78. 
9 PARILI, Ricardo Antequera. Manual pra la enseñanza virtual del Derecho de Autor y los Derechos Conexos. 
Tomo I, Santo Domingo, 2001, p. 130. 
10 Lei 9.610/98, artigo 4o. “Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais”. 
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também vem incorporando em suas legislações a teoria dualista, sendo que em nível de países 
ibero-americanos, todos, com maior ou menor coerência aderem a teoria dualista”11.   
 

O Brasil também tem efetivamente adotado a “teoria dualista”, o que constatamos 
tanto pelo ordenamento jurídico (Lei de Direito Autoral, lei 9.610/9812), como pela doutrina 
como assevera José Carlos Costa Neto: 

 
É inegável a efetiva absorção – pelo direito brasileiro – da noção de ‘existência 
paralela’de dois direitos de natureza diversa: um pessoal (intransferível e irrenunciável) 
e outro patrimonial (negociável), que nascem simultaneamente, de um mesmo bem (a 
obra intelectual) – o que acarretaria a ‘hibridez’ do direito de autor – e se tornou 
consagrada, em definitivo, com o advento da Lei 5988, de 14/12/1973, que regulou os 
direitos autorais no Brasil, princípio reeditado pela Lei 9610, de 19/12/1998.13 

 
Portanto, a teoria dualista que foi adotada pela legislação autoral brasileira assegura ao 

autor, tanto o direito moral como o direito patrimonial, de forma independente, como analisado 
anteriormente. 

 
Apesar de reconhecermos a importância dos doutrinadores que seguem a orientação da 

teoria monista, julgamos os argumentos da teoria dualista mais bem fundamentada, razão pela 
qual comungamos das mesmas idéias ao tempo em que nos filiamos à esta corrente de 
pensamento.   
 

Os direitos do autor apresentam características que os diferenciam dos demais, entre os 
quais, temos: os direitos morais e patrimoniais do autor em relação a sua obra. O direitos morais 
do autor, se referem mais a obra em si, ao passo que os direitos patrimoniais, se referem a 
exploração econômica e comercial da obra. Não é nosso objetivo falar neste momento sobre os 
direitos patrimoniais, nem esgotar o assunto sobre os direitos morais, mas ater-nos a alguns 
aspectos que julgamos importantes, entre os quais, o direito ao inédito e o direito ao 
arrependimento. 

 
Os direitos morais do autor são, portanto, um direito personalíssimo, um direito 

pessoal do autor em relação à sua obra, e somente ele pode exercê-lo. Direito moral aqui não é 
entendido como a moralidade do autor, a ética em si, sua vida particular, pessoal, atual ou 
pregressa, mas o respeito que se deve ter ao nome do autor ligado à obra. Nesse sentido, Bruno 
Jorge Hammes dispõe: 

 
O direito moral do autor  nada diz sobre a moralidade (ética) do autor, se merece 
respeito como pessoa, mas se o merece como autor; diz respeito ao bom nome como 
autor(...). O direito moral é o que protege o autor nas suas relações pessoais e idéias (de 

                                                           
11 PARILLI, Ricardo Antequera. Manual pra la enseñanza virtual del Derecho de Autor y los Derechos Conexos. 
Tomo I, Santo Domingo, 2001, p. 130 
12 Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, artigos 24 a 45 
13 COSTA NETO, José Carlos. Direito Autoral no Brasil. In BICUDO, Hélio (org.). Coleção juristas da atualidade. 
São Paulo: FTD, 1998, p.50 
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espírito) com a obra. Não pode ser confundido com o direito de personalidade em geral, 
embora diga respeito à personalidade do autor.14 

 
Portanto, diversamente da tutela Constitucional (art. 5º., inciso V e X) e do novo 

Código Civil (art. 20), no Direito Autoral a proteção ao direito moral do autor tem como 
finalidade a tutela não da imagem física, psíquica ou moral do autor em si, mas da imagem do 
autor em relação a sua obra.  
3. OS DIREITOS MORAIS DO AUTOR 
 

O direito moral do autor aqui compreendido, não é o que protege o autor nas suas 
relações pessoais, privadas, particulares, mas o que o protege em relação à sua obra, às ideias 
que estão insculpidas na sua obra. O direito moral aqui compreendido não se confunde com os da 
personalidade em geral da pessoa, mas o respeito que devemos ter pelas ideias do autor inseridas 
na sua obra. 

 
Os direitos morais do autor apresentam, assim, algumas características que os tornam 

peculiares em relação aos demais direitos, pois visam proteger a personalidade do autor não 
como pessoa em si, mas como pessoa em relação à sua obra.  

 
Assim, entre as principais características do direito moral temos que é um direito 

irrenunciável, imprescritível, intransferível e impenhorável, porém não significa que o autor não 
possa permitir algumas modificações ou adaptações em sua obra quando necessárias15, o que o 
autor não pode é desprezar os seus direitos morais.  
 

Neste particular, Bruno Jorge Hammes afirma que o autor pode permitir, por exemplo, 
que sua obra seja abreviada, que se omita partes, cita inclusive exemplos como no caso de uma 
filmagem, sem que isto signifique renúncia ao direito de autor. Citando Eugen Ulmer, entende 
que o autor não pode abrir mão de um mínimo de direito moral (...) não pode renunciar 
antecipadamente a este direito.16 

 
O direito moral também é intransferível, de modo que toda e qualquer contratação que 

tenha por objeto transmissão de direitos autorais, somente podem versar sobre os direitos 
patrimoniais do autor17. É imprescritível porque não é objeto de transação comercial e pode ser 
reclamado por via judicial a qualquer tempo; É perpétuo, embora essa característica seja 
discutida pela doutrina, entendendo alguns que ele existe apenas durante a vida do autor, e outros 
são da opinião que ele se transmite aos seus herdeiros, ou mesmo, que se extingue juntamente 

                                                           
14 HAMMES, Bruno Jorge. O Direito de Propriedade Intelectual.  3a. ed., São Leopoldo: Unisinos, 2002, p. 71. 
15 HAMMES, Bruno Jorge. O Direito Moral. Revista Estudos Jurídicos, São Leopoldo, vol. VII, n. 18, 1977, p. 157-
158.  
16 HAMMES, Bruno Jorge. O Direito de Propriedade Intelectual. 3ª., ed., São Leopoldo: Unisinos, 2002, p. 78. 
17 Bruno Jorge Hammes até que admite que o autor pode permitir que a sua obra seja abreviada, que se omitam 
partes, por exemplo, na filmagem de um romance, sem que isso signifique renúncia ao direito (...). O que não pode, 
é renunciar antecipadamente a este direito. HAMMES, Bruno Jorge. O Direito de Propriedade Intelectual. 3a. ed., 
São Leopoldo: Unisinos, 2002, p. 78. 
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com os direitos patrimoniais;18 É inalienável, isto é, mesmo cedendo seus direitos ou 
prerrogativas patrimoniais, o autor conserva seu direito ou direitos morais; É impenhorável ou 
inexpropriável pela própria característica de ser inalienável; é absoluto, porque pode ser 
oponível contra todos (erga omnes)19; É extrapatrimonial, não pode ser calculado em dinheiro, 
ainda que influencie o direito patrimonial (pela maior ou menor notoriedade do autor em 
questão), não é passível de quantificação20.  

 
Os direitos morais do autor são, portanto, inalienáveis, irrenunciáveis por força do art. 

27 da LDA; perpétuos e imprescritíveis, inexpropriáveis, oponíveis “erga omnes”. Não obstante 
os direitos morais serem personalíssimos, em caso de morte do autor, os direitos são transmitidos 
aos seus herdeiros (sucessores). Note-se que, somente o direito de exercício da defesa dos 
direitos morais do autor da obra podem ser transmitidos aos sucessores do titular da obra, jamais 
os méritos e deméritos advindos de sua criação21. Diferentemente sãos os direitos patrimoniais, 
que são passíveis de alienação, de renúncia e de prescrição, o que no caso, não será nosso objeto 
de estudo neste momento.  

 
Existem, no entanto, autores que abrem mão dos direitos autorais, como por exemplo, 

Joaquim Falcão, do Conselho Nacional de Justiça, onde em entrevista à TV Justiça, declarou que 
“liberou as xérox sobre suas obras jurídicas”, mas isto não é unanimidade, pois muitos autores 
intelectuais vivem (ou viviam)  exclusivamente dos direitos autorais e patrimoniais de suas 
obras, como exemplos: Jorge Amado, Paulo Coelho, entre outros.22 

 
Dizem também que Martinho Lutero ficou mais magoado não com os lucros que os 

tradutores tiveram com a Bíblia que ele fez, mas da péssima tradução que fizeram (dela). 
 
O escritor colombiano García Marques23, por exemplo, deixou um manuscrito inédito 

que escolheu não publicar enquanto estava vivo, afirmou Cristobal Pera, diretor editorial da 
Penguim Random House, México, editora dos livros do Nobel de Literatura, mas que a família, 
como herdeira e sucessora, teria autorizado a publicação do texto.24  

 

                                                           
18 JESSEN, Henry. Derechos Intelectuales: de los Autores, Artistas, Productores de Fonogramas y Otros Titulares. 
Trad. Luis Grez Zuloaga. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1970, p. 51. Sobre esse assunto, Henri 
Jessen, menciona que “concordamos com la  transmissibilidad del ejercicio del derecho moral, si otras limitaciones 
que las que el autor haya hecho expresamente en vida. Entendemos que, cuando el autor, pretenda mantener 
inmutable el producto de su talento, deberá manifestarlo en forma inequívoca. Si, como afirma Masse, el derecho 
moral es negativo en su esencia, la transmisón de su ejercicio sólo no se efectuará se el autor se opone a ello por 
testamento a acto equivalente de última vontade 
19 LYPSZYC, Delia. Derechos de Autor yDerechos Conexos. Buenos Aires: Zavalía, 1993, p. 157 
20 Idem ibidem, p. 157 
21 SCHOUERI, Luis Eduardo. Internet: O Direito na Era Digital, p. 352-353. 
22 TV Justiça. Programa Contato.  Entrevistado Joaquim Falcão, dia 09.11.2008 
23 García Marques faleceu no dia 17 de abril de 2014, aos 87 anos de idade 
24 Um trecho do livro, no entanto, já teria sido publicado no jornal espanhol “La Vanguardia” e contém o que 
parece ser o primeiro capítulo da obra. O excerto publicado descreve, numa apertada síntese, a viagem de uma 
mulher casada que todos os anos vai a uma ilha tropical para visitar o túmulo da mãe 
http://gazetaweb.globo.com/noticia.php?c=366746&e=6, acesso e publicado em 23/04/2014).  

http://gazetaweb.globo.com/noticia.php?c=366746&e=6
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Outro problema é o da conservação ou destruição de obras inéditas ou que o autor quer 
que sejam destruídas após a sua morte. O poeta romano Virgílio determinou que toda a sua obra 
fosse destruída após a sua morte. Estariam os herdeiros obrigados a essa destruição? Kafka 
determinou o mesmo em seu testamento. Qual seria a solução, em caso semelhante, no direito 
brasileiro, tendo em vista que a última vontade da pessoa é sagrada?... Esta questão seria 
respondida diferentemente no direito francês e no direito alemão. Os franceses sustentam que os 
herdeiros do autor devem cumprir o que o autor determinou; Para os alemães, o direito moral 
pertence aos herdeiros. Eles determinarão se a obra vai ou não vai ser publicada, ainda que o 
autor não a quisesse publicar.25 

 
A Revista do Tribunais (RT), em artigo publicado na edição de n. 827, setembro de 

2004, p. 61, dispõe que:  
 

“Diversamente da tutela constitucional (art. 5o., inciso V e X) e do novo Código Civil 
(art. 20), a tutela autoral tem como finalidade a proteção não da imagem em si  mesmo, 
mas sim a imagem do autor em relação à sua obra”. 

 
Alguns autoralistas chegam a afirmar que os direitos morais são como o “cordão 

umbilical” que liga o autor à sua obra e que o mesmo sempre o arrasta consigo. No entanto, 
Pontes de Miranda, grande jurista, não gosta muito desta expressão, pois não carregamos sempre 
conosco o cordão umbilical, um dia, acabamos separados dele. Portanto, esta frase não teria 
sentindo, porém, não quer dizer que o autor não possa reivindicar a qualquer momento os 
direitos morais inerentes a ela. 
 
 
 
 
 
3.1- Direito ao arrependimento 
 

O direito ao arrependimento é um direito que o autor tem de retirar sua obra de 
circulação. Os motivos podem ser os mais diversos; o autor não precisa nem indicar as razões do 
arrependimento, mas poderá vir a indenizar terceiros prejudicados que eventualmente tenham 
investido na produção ou divulgação da obra. Entre os motivos, Bruno Jorge Hammes elenca 
alguns, tais como: (a) a obra não corresponde mais ao modo de pensar do autor em virtude de 
formação ulterior; (b) a obra pode estar lhe causando constrangimentos além do suportável, por 
exemplo, em perseguições políticas ou em governos eou regimes ditatoriais ou facistas, como foi 
o caso na Alemanha nazista, no Brasil, durante o regime militar (1964) e hoje com o estado 
islâmico. Quem não se lembra do caso Salman Rushdie (Ahmed Salman Rushdie) que foi 
sentenciado à morte pelo Aiatolá Ruhollah Khomeini do mundo Islâmico por ter publicado o 
livro intitulado “Versos Satânicos” onde Shalman Rushdie condena o Islão por perseguição 
contra várias religiões cristãs e hindus, mas considerado ofensivo pelo mundo islâmico ao 
profeta Maomé, uma "blasfêmia contra o Islão". Por isso o  Aiatolá Khomeini o condenou à 
morte e ordenou a todos os "muçulmanos zelosos" o dever de tentar assassinar o escritor,  
                                                           
25 HAMMES, Bruno Jorge. O Direito da Propriedade Intelectual. 3ª ed, 2002, São Leopoldo, Ed. Unisinos, p. 79. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aiatol%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ruhollah_Khomeini
http://pt.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A2mico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maom%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aiatol%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ruhollah_Khomeini
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forçando-o a viver na clandestinidade e no anonimato. Mais recentemente tivemos o episódio do 
atentado em Paris, ou Massacre do Charlie Hebdo, um atentado terrorista que atingiu 
o jornal satírico francês Charlie Hebdo no dia 7 de janeiro de 2015, resultando em doze pessoas 
mortas e cinco feridas gravemente. O ataque foi perpetrado pelos irmãos Saíd e Chérif Kouachi, 
que invadiram a sede do jornal e dispararam contra quem estava na redação, supostamente como 
forma de protesto contra a edição do Charlie Hebdo, que publicava semanalmente caricaturas, 
piadas, charges e artigos sobre o islamismo, a extrema-direita, o catolicismo e o judaísmo, que 
no entanto desagradou o mundo islâmico, sendo recebida como um insulto a Maomé e 
aos muçulmanos26. Neste atentando, morreram 12 pessoas, incluindo uma parte da equipe 
do Charlie Hebdo e dois agentes da polícia nacional francesa, ferindo durante o tiroteio mais 
outras 11 pessoas que estavam próximo ao local. Foi um atentado não somente contra o Jornal 
francês do Charlie Hebdo, mas contra a liberdade de expressão, liberdade de pensamento e de 
ideias, um dos princípios basilares da Revolução Francesa de 1789, cujo lema era a “Liberdade, 
Igualdade e Fraternidade”. Embora já tendo sido ameaçados anteriormente pelos supostos 
terroristas, não acreditavam, nem imaginavam que os mesmos seriam capazes de executar tal 
plano macabro. Acabaram “pagando” caro por isso. 

 
O direito moral ao arrependimento, no entanto, não se aplica aos intérpretes (art. 92), 

pois aos intérpretes do art. 92, cabem apenas os direitos morais de integridade e da paternidade, 
mas não se fala do direito moral ao arrependimento. Conforme Plínio Cabral, “não são poucos 
os artistas e intérpretes que, em início de carreira às vezes interpretam pequenos papéis, 
inclusive de moralidade duvidosa segundo determinados princípios. Passado algum tempo, sob 
novo prisma, isso pode prejudicar sua atividade e tolher seu desenvolvimento profissional ou até 
sua vida particular. É comum o arrependimento de jovens que  seminuas - e até nuas -, 
aparecem em determinadas cenas de filmes. Posteriormente, bafejadas pelo sucesso ou mesmo 
constituindo família, não queiram mais ver seus corpos expostos nas telas. Apesar disto, a lei, 
neste particular, restringe os direitos morais de artistas intérpretes, negando-lhes a faculdade 
de arrependimento, ressaltando, apenas o direito moral à paternidade e à integridade da obra”.  
As leis da Colômbia (art. 171) e da República Dominicana (art. 131), por exemplo, reconhecem 
aos artistas e intérpretes os mesmos direitos morais que possuem os autores, incluindo o direito 
de arrependimento”.27 

 
O artista plástico russo, por exemplo, “Marcus Rothkovitch”, naturalizado americano 

que aos 10 (dez) anos quando migrou para os EUA, adotando o nome de “Mark Rothko” (1903-
1971)¸ recebeu uma proposta milionária de USD 2.000.000,00 (dois milhões de dólares 
americanos) para pintar um conjunto de nove pinturas (murais) para o Restaurante “Four 
Seasons”, a ser inaugurado no Edifício Seagram, Park Avenue, n.º 375, em Nova York City 
(EUA). Depois de uma viagem à Europa, com sua esposa, foi até o Restaurante que estava quase 
pronto, mas arrependeu-se e resolveu devolver o dinheiro e ficar com os quadros, porque 

                                                           
26 http://pt.wikipedia.org/wiki/Massacre_do_Charlie_Hebdo, acesso em 20 de fevereiro de 2015 
27 CABRAL, Plínio, citado por MORAES, Rodrigo. Os Direitos Morais do Autor: Repersonalizando o Direito 
Autoral. RJ, Ed. Lúmen Juris,  2008, p. 234/235. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Atentado_terrorista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1tira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Charlie_Hebdo
http://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/2015
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A9rif_et_Sa%C3%AFd_Kouachi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Extrema-direita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mu%C3%A7ulmanos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Charlie_Hebdo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Nacional_(Fran%C3%A7a)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Massacre_do_Charlie_Hebdo
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constatou que ninguém iria prestar atenção mesmo nos quadros dele; as pessoas, com certeza 
estariam mais preocupados em brindar com os copos que na obra de arte dele.28  
 
 
3.1.1- No mercado editorial 

 
No mercado editorial, a “guerra” de autores e editoras contra a proibição judicial de 

biografias publicadas no país acaba de ganhar uma nova frente de batalha. Além de um projeto 
de lei que tramita na Câmara para modificar o artigo 20 do Código Civil que embasou a maior 
parte das proibições judiciais, o SNEL (Sindicato Nacional dos Editores de Livros) está criando 
uma associação para levar a disputa ao STF (Supremo Tribunal Federal). Em breve, as editoras 
devem entrar com uma ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) no tribunal contra o artigo 
20 do código, em vigor desde 2003, argumentando que o texto é conflitante com a liberdade de 
expressão prevista na Constituição. O artigo diz que, sem autorização de herdeiros ou 
biografados, a publicação de informações ou imagens pode ser proibida se “atingirem a honra, a 
boa fama ou a respeitabilidade” de retratados. Para o vice-presidente do SNEL e Diretor-
Presidente da Editora Objetiva, Roberto Feith, o artigo é um “acidente”. “Estavam preocupados 
em preservar a privacidade do cidadão comum, mas esqueceram que esse mesmo texto poderia 
ser aplicado a grandes figuras da vida nacional”. As biografias formam um dos filões mais 
rentáveis do país.29  

 
Conforme Plínio Cabral, “não são poucos os artistas e intérpretes que, em início de 

carreira, às vezes interpretam pequenos papéis, inclusive de moralidade duvidosa segundo 
determinados princípios. Passado algum tempo, sob novo prisma, isso pode prejudicar sua 
atividade e tolher seu desenvolvimento profissional ou até sua vida particular. É comum o 
arrependimento de jovens que seminuas - e até nuas -, aparecem em determinadas cenas de 
filmes. Posteriormente, bafejadas pelo sucesso ou mesmo constituindo família, não queiram 
mais ver seus corpos expostos nas telas. Apesar disto, a lei, neste particular, restringe os 
direitos morais de artistas intérpretes, negando-lhes a faculdade de arrependimento, 
ressaltando, apenas o direito moral à paternidade e à integridade da obra”.  As leis da 
Colômbia (art. 171) e da República Dominicana (art. 131), por exemplo, reconhecem aos 
artistas e intérpretes os mesmos direitos morais que possuem os autores, incluindo o direito de 
arrependimento”.  

 
Rita Cadilac, por exemplo, a “ex-chacrete” (dançarina de Chacrinha, falecido 

apresentador de TV) foi protagonista de 02 (dois) filmes de sexo explícito, intitulado “Sedução” 
e “A Primeira Vez de Rita Cadillac” e se arrependeu posteriormente. Sabe-se que ela recebeu 
vultoso “cachê” para atuar na obra pornográfica. Segunda ela, teria sido horrível, muito 
agressivo com ela mesma, ela teria “fantasiado”, romantizado” até talvez para bloquear o que iria 
acontecer na real;  morreu de medo, mas que aceitou pelo money (dinheiro); diz que depois que o 
cheque foi descontado, achou bárbaro e não se arrependeu, de modo que aceitou fazer um 
segundo filme pornô: “A primeira vez de Rita Cadillac”. Sem dúvida, filmes pornôs representam 
                                                           
28 FAGUNDES, Antônio. Vermelho. Peça teatral apresentada por Antônio Fagundes e o filho Bruno, no dia 12 e 
13/10/2012, no Teatro Gustavo Leite, Maceió-AL, sob o nome “Vermelho”. 
29 Folha de São Paulo, edição do dia 17.12.2011. 
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a vulgarização do sexo, a coisificação e o aviltamento da pessoa humana., uma atriz pornô, 
deveria, por isso, suportar esse estigma por toda a vida? Acho que não! Mas por outro lado, a 
indústria milionária de filmes pornográficos se defendem, dizendo que não querem saber de 
“arrependimento” de atores e atrizes, pois isso geraria uma insegurança nas transações 
comerciais e o capitalismo tem ojeriza a tudo que ameace investimento. Além do mais, o direito 
de arrependimento de autores e atrizes de filmes pornôs encontram dois entraves legais: 1º) o 
disposto no art. 92 da LDA-98, que limita os direitos morais dos intérpretes a somente dois: 
paternidade e integridade; o 2º) entrave encontra-se no art. 25 da LDA-98, que dispõe que 
“cabe exclusivamente ao diretor  o exercício dos direitos morais sobre a obra audiovisual”, 
embora que a Jurisprudência, em alguns casos, tem questionado esse reducionismo 
discriminatório, como foi o caso do filme da XUXA, “Amor, estranho amor”, onde a 9ª Vara 
Cívil do RJ concedeu a liminar em Ação Cautelar de “Xuxa Promoções e Produções Artísticas 
Ltda” para Busca e Apreensão de fitas de videocassetes desse filme; contudo, a sentença não foi 
sustentada no direito de arrependimento, mas, sim, no fato que, no contrato celebrado em 1982, 
não foi prevista a modalidade de reprodução de filmes em fitas de videocassetes, sendo que o 
pacto só previa seu uso em cinema, admitindo reproduções fotográficas ou cinematográficas em 
televisões, jornais, revistas ou semelhantes com a finalidade exclusiva de angariar publicidade, 
o que teria ofendido o princípio da interpretação restritiva de negócios jurídicos ligados aos 
direitos autorias (art. 3º e 35; 4º e 31 da LDA-98)”.30 
 
 
3.3- Direito ao acesso a obra inédita 
 

Os alemães conhecem muito bem o direito de acesso à obra. Quando uma obra-de-arte 
se encontrar dentro de uma casa e o autor tiver um legítimo interesse em fazer uma cópia dela, o 
proprietário da casa poderá ser até obrigado a permitir o acesso. Este direito de acesso não existe, 
por exemplo, quando tiver fins apenas publicitários. Embora que em regra geral, o direito à 
privacidade não possa ser violado, mas neste caso o direito à privacidade, como a inviolabilidade 
do domicílio não vai ao ponto de não permitir o acesso do autor quando houver justo interesse 
deste (inciso VII, art. 24, da LDA/98). 

 
Deve-se ter, no entanto, o cuidado de não se configurar o crime tipificado no art. 150 

do Código Penal e no art. 5º, XI da CF/88, que, respectivamente dispõem sobre a violação de 
domicílio e diz que a “casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar 
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”, sob pena de responder também por 
perdas e danos . A inteligência deste dispositivo encontra também, supedâneo e analogia, no art. 
23, IX,d a Lei de Locações, Lei 8.245/91, que dispõe estar o locatário obrigado a permitir a 
vistoria do imóvel pelo locador ou por seu mandatário, mediante combinação prévia de dia e 
hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado e examinado por terceiros.  

 

                                                           
30 MORAES, Rodrigo. Os Direitos Morais do Autor: Repersonalizando o Direito Autoral. RJ, Ed. Lúmen Juris,  
2008, p. 234/238. 
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Havendo mais de um exemplar da mesma obra, em tese, o autor não poderia exercer 
esse direito. Seria, portanto, necessário a existência de uma única obra, a sua unicidade; quanto a 
questão da raridade, esta consiste em questão subjetiva.  

 
A lei autoral espanhola, contudo, de maneira mais técnica e benéfica ao autor, utiliza a 

conjunção alternativa “ou” em vez de “e” como está na lei brasileira; assim, o exemplar da 
obra, na Espanha, pode ser único ou raro. Tanto faz a unicidade ou a raridade.  

 
É mais comum, na prática, a hipótese de exemplar único; todavia, é possível a 

existência de exemplar “raro”, mas não único. Por exemplo, o exemplar de um livro que tenha 
sua edição esgotada; o exemplar de uma litografia que teve poucas cópias. O autor pode querer 
ter acesso a esses exemplares “raros”. Rodrigo Morais, defende a possibilidade de acesso a este 
exemplar apenas “raro”, não necessariamente único. Para o autor citado, tal interpretação iria de 
encontro, inclusive, da proposta de repersonalização o Direito Autoral, defendendo a alteração 
do dispositivo legal a fim de evitar prejuízo. 

 
Pode-se ainda questionar se o autor tem direito de impedir a destruição de sua obra. 

Sem dúvida, o adquirente de exemplar de obra pode destruí-lo. O problema existe quando se 
trata de exemplar único. A nossa lei é omissa. Ulmer acha que, nesses casos, o proprietário do 
exemplar deve dar ao autor a possibilidade de adquiri-lo antes de destruí-lo ou dar ao autor a 
possibilidade de fazer cópia (fotografia ou outra forma de reprodução). Com isso se evitaria a 
destruição total, completa da obra, pois ficaria salvaguardada uma réplica ou uma cópia digital, 
em forma de fotografia. Se o autor de uma pintura realizada em casa alheia não pode impedir que 
esta seja demolida pelo seu proprietário, pode, no entanto, assegurar o direito de uma cópia; é o 
caso, por exemplo, de uma ninfa nua, narrada pelo professor Bruno Jorge Hammes, e  
pertencente a um General do III Reich, que não tinha o direito de modificá-la, vestindo-a, 
embora poderia tê-la destruída.31 

 
Pergunta-se: Este direito de impedir a destruição e exemplar único ou acesso a ele, 

pode também ser exercido pelos herdeiros ou sucessores necessários? A Lei Espanhola não 
admite o exercício deste direito pelos sucessores do autor; a LDA brasileira é controversa neste 
aspecto, mas parece que também não admite! Veja o que dispõe o § 2º, do inciso VII, onde: “por 
morte do autor, transmitem-se a seus sucessores os direitos a que se referem os incisos I a IV” e 
não o do inciso VII, de acesso a exemplar único ou raro. Concordamos, portanto, com a posição 
do Rodrigo Moraes ser necessário uma “lege ferenda” no § 2º, do inciso VII, do art. 24, para 
permitir a transmissão post mortem auctoris deste direito.32 

 
A Lei Espanhola, embora não autoriza o deslocamento (desplazamiento) da obra do 

imóvel onde ela se encontra, em muitas ocasiões tal procedimento pode ser o menos incômodo 

                                                           
31 HAMMES, Bruno Jorge. O Direito da Propriedade Intelectual. 3ª ed.,São Leopoldo, Ed. Unisinos, 2002, p. 
78/79. 
32 MORAES, Rodrigo. Os Direitos Morais do Autor: Repersonalizando o Direito Autoral. RJ, Ed. Lúmen Juris,  
2008, p. 256. 
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para o possuidor; em todo caso, é o autor quem deve arcar com os gastos do deslocamento, caso 
este seja permitido pelo possuidor. A legislação brasileira é omissa em relação a isto. 

 
 
3.4 - Direito ao Repúdio 
 

O direito de Repúdio se contrapõe ao direito de Paternidade. Neste sentido, vale 
transcrever os ensinamentos de Fragoso sobre a questão, quando ele diz que: “O direito de 
Repúdio representa a antítese do direito de Paternidade, sua face contrária, pois, se neste o 
autor mantém o direito de reivindicar a Paternidade da obra, a qualquer tempo, naquele 
garante-se ao autor o direito de Repudiar a obra de cuja criação não participou, e em cuja 
divulgação esteja sendo utilizado, desvinculando-o”. Entende-se, assim, que a motivação do 
Repúdio não é a criação intelectual em si, mas o reconhecimento do autor por obra falsamente 
associada a ele. É aplicada a situações que envolvem projetos arquitetônicos pelo proprietário da 
construção ou terceiro, que ocorra durante ou após a edificação da obra, sem a devida 
autorização do autor que assinou o projeto original, fundamenta o direito de ter seu nome 
desligado da obra, sendo que o parágrafo único, do art. 26, prevê a responsabilização do 
proprietário da construção por possíveis danos causados ao criador. Outro caso em que se 
verifica a possibilidade de reclamar o direito de repúdio ocorre nas situações de coautoria, 
quando um dos partícipes declara sua insatisfação com detalhes da obra, condições de 
exploração ou seu inteiro teor. Diante deste panorama, o autor que se manifesta contrário aos 
termos da publicação, pode exigir que seu nome seja desligado da obra, como também ficará 
desobrigado dos gastos demandados pela publicação. Haja vista o direito em análise se 
apresentar imprescindível à manutenção da boa imagem e conservação do prestígio conquistado 
pelo autor, ele também transfere-se aos sucessores em caso de falecimento do criador 
intelectual33.  

 
O professor Bruno Jorge Hammes também nos relata a história de um arquiteto do 

Estado do Paraná que teria uma planta de uma Igreja, mas o Padre resolveu, por conta própria e 
sem o consentimento do arquiteto, modificar a obra. Na hora de colocar o telhado a igreja 
ameaçava cair. O Padre foi correndo falar com o arquiteto para que este lhe ajudasse. O 
Arquiteto ao chegar no local constatou que haviam modificado seu projeto inicial e disse que não 
faria nenhuma intervenção, pois seu projeto havia sido alterado e não reconhecia, portanto, este 
“monstrengo” que ameaçava cair.  

 
Outro caso semelhante teria acontecido com a arquiteta e professora na Universidade 

Federal de Alagoas Suzann Flávia Cordeiro de Lima que desenvolve projetos de arquitetura 
penitenciária e urbanísticos. A mesma fez dois projetos de presídios para Alagoas: “PRESÍDIO 
CYRIDIÃO DURVAL” e “PRESÍDIO DE ARAPIRACA”, mas parece que sofrerem alterações 

                                                           
33 MARQUES LUZ, Maria Helena. Direito Autoral e o Acesso à Cultura no Mundo Digital e Na Sociedade da 
Informação: a possibilidade da harmonização entre dois direitos fundamentais. Trabalho de Conclusão de Curso da 
Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas, 2010, cap. 2, item 2.8. 
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no projeto arquitetônico inicial, sem que a arquiteta, no entanto, as tivesse autorizadas. Não 
sabemos qual foi o resultado final, mas o tempo nos dirá. 

 
 
 
4. CONCLUSÃO 
 
Diante do exposto, podemos concluir que a violação aos direitos morais do autor, apesar de ser 
uma garantia constitucional e infraconstitucional, além de assegurados em Convenções 
Internacionais, como a Convenção de Berna de 1886, e suas posteriores atualizações, continuam 
sendo violados constantemente. 
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A IMPORTÂNCIA DO TEMPO PARA A PRECAUÇÃO NA SOCIEDADE DO 
RISCO.  
TIME OF IMPORTANCE FOR PRECAUTION IN RISK SOCIETY. 

Resumo 

O princípio da precaução está relacionado aos conceitos de afastamento de 

perigo e segurança das gerações futuras, como também de sustentabilidade 

ambiental das atividades humanas. O Princípio da Precaução serve de 

fundamento às ações judiciais que tenham como objeto a urgência em impedir 

o desenvolvimento de determinadas atividades consideradas potencialmente 

lesivas ao meio ambiente as atuais e futuras gerações e nestas deve ser 

aplicada a inversão do ônus da prova. A precaução e o tempo na atual 

Sociedade do Risco, precisam estar diretamente interligados, caminhando no 

mesmo sentido e na mesma velocidade. 

Palavras Chave: Princípio da Precaução- Sociedade do Risco- Tempo 

Abstract 

The precautionary principle is related to the danger of expulsion concepts and 

security of future generations, as well as environmental sustainability of human 

activities. The Precautionary Principle is the basis for lawsuits that have as their 

object the urgency to prevent the development of certain activities considered 

potentially harmful to the environment current and future generations and these 

must be applied to reverse burden of proof. Precaution and the time under the 

environmental point of view, need to be directly linked, walking in the same 

direction at the same speed. 

Keywords: Principle of Precaution- Society of risk-Time 
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1. INTRODUÇÃO  
 

 
O avanço tecnológico e os grandes progressos industriais ocorridos nos 

fins do século XX, início de século XXI, trouxeram juntamente com os 

benefícios científicos e tecnológicos alcançados, degradação e devastação do 

meio ambiente, que contribuíram para a poluição do mar, do ar e dos rios, bem 

como, o esgotamento do solo, o efeito estufa, a chuva ácida e as mudanças 

climáticas. 

Surgiram assim alguns novos riscos a sociedade, diferentes dos riscos 

até então conhecidos, os quais possuem um novo formato, uma nova 

roupagem e uma nova escala, sem barreiras geográficas, sociais ou políticas.1 

Essa mudança de paradigmas e esse crescimento alarmante de 

insegurança e incerteza refletiu em toda sociedade, propiciando o nascimento 

de uma sociedade distinta daquela que pensava ter controlo absoluto sobre os 

riscos advindos da evolução tecnológica. 

As ações e decisões humanas romperam os pilares de certeza 

estabelecidos pela Sociedade Industrial, desestruturando os seus padrões de 

segurança e dando origem a um novo modelo de sociedade, denominada 

“Sociedade do Risco2, fundada na incerteza e no medo dos nos novos riscos.3  

                                                           
1 MARTINS, Ana Gouveia e Freitas, O princípio da precaução no Direito do Ambiente, Lisboa, 
Associação Acadêmica da Faculdade de Direito de Lisboa, 2002, p. 13 
2  Encontramos várias denominações para o mesmo tema como Sociedade de Risco, 
Sociedade de Riscos, Sociedade dos Riscos e Sociedade de Risco, sendo a última a qual 
resolvemos adotar no decorrer do nosso trabalho. Salientamos que a escolha por uma ou outra 
terminologia não é regra geral justificada e não será tema de discussão no decorrer do estudo. 
Ulrich Bech, sociólogo alemão, foi o primeiro a usar o conceito “sociedade do risco”, em 1986, 
para caracterizar a sociedade pós-industrial como sendo aquela em que o princípio 
fundamental é a distribuição de riscos. O original “Risikogesellschaft” foi publicado em alemão 
em 1986 e traduzido para o inglês como “Risk Society” em 1992. Diante da ausência de 
tradução em português, optou-se neste trabalho pela expressão Sociedade do Risco, mais 
próxima das versões francesa e espanhola. BECK, Ulrich, “Risk Society: Towards a New 
Modernity”. London, Sage Publ., 1992, p 18 e ss 
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A Revolução Industrial causou e continua a causar profundas 

consequências ao meio ambiente, as quais podem tomar proporções 

incalculáveis, em momentos e fronteiras desconhecidas,  

Neste período não havia conhecimento da importância da questão 

ambiental e a necessidade de sua preservação para a própria sobrevivência da 

humanidade4.  

Casos emblemáticos de possibilidade de risco para a sociedade 

surgiram nos campos da saúde, segurança e meio ambiente, os quais 

passaram a ser discutidos por organizações não-governamentais, governos, 

empresas e sociedade civil, e sobre eles os operadores do direito foram 

chamados a se posicionar. 

Para lidar com esses temas e tentar resolver questões de temáticas 

específicas, sobre as quais não há consenso, o direito (internacional e do 

ambiente) edificou um instrumento denominado princípio da precaução. 

Na medida em que os riscos e catástrofes ambientais5 ganham o lugar 

de destaque nas agendas políticas e preocupações sociais, o mundo passou 

da modernidade simples e industrial à complexa Sociedade do Risco.6 

Estamos diante de um tema ainda bastante controverso e nebuloso, o 

qual é considerado para muitos uma grande inovação jurídica, uma verdadeira 

mudança de paradigma, mas, para outros é considerado uma forma disfarçada 

                                                                                                                                                                          
3 ROTONDARO, Tatiana Gomes, Riscos Ambientais: Realidade Virtual ou Virtualidade Real?, 
Dissertação de mestrado em Sociologia,  Universidade Estadual de Campinas, 2002, p.48  
4 CATALAN, Marcos. Proteção ambiental constitucional do meio ambiente e seus mecanismos 
de tutela, São Paulo, Método, 2008. p. 52. 
5 Podemos citar como exemplo alguns acontecimentos que resultaram em danos ambientais 
irreversíveis nos últimos 10 anos como: o afundamento e posterior derramamento de milhares 
de toneladas de fuel-oil por parte do petroleiro "Prestige” na costa da Galicia Espanha 
(novembro de 2002), explosão na plataforma de petróleo da BP no golfo do México (abril de 
2010), o episódio na usina nuclear de Fukushima, no Japão (março 2011). 
6   OST. François, O Tempo do Direito, p.337  
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de excesso de protecionismo ou ainda há quem o considere com um 

verdadeiro entrave ao desenvolvimento económico e até demagógico.7 

Diante de tantas questões a serem respondidas e pontos controvertidos, 

resolvemos desenvolver o presente estudo. 

 Apesar de já ter sido um tema bastante abordado o escolhemos por ser 

um assunto ainda em edificação, polêmico, não ser um tema “consenso” na 

doutrina e na jurisprudência nacional e internacional e sobretudo, atual, pois, o 

mesmo se renova diariamente de acordo com os novos riscos e as novas 

pesquisas desenvolvidas. 

No desenvolvimento do nosso estudo utilizaremos como ponto de 

referência o ordenamento jurídico português e o Direito Internacional, bem 

como o Direito Brasileiro, o qual não faremos sob a forma de direito 

comparado, mas quando julgarmos conveniente tal recurso. 

 

2. A SOCIEDADE DO RISCO 
 

Tomando como base as obras de Beck, podemos classificar a 

Sociedade do Risco como uma forma de concretização das ameaças 

produzidas pelo modelo de sociedade industrial8, na qual o processo de 

evolução ao mesmo tempo que causa o risco é chamado a analisa-lo e buscar 

soluções. 

 No paradigma da sociedade do risco, preponderam as incertezas 

científicas, o medo, os riscos desconhecidos, os danos irrefreáveis e 

transnacionais, a complexidade social, o que inviabiliza a eficácia do direito de 

                                                           
7 GOMES, Carla Amado, Dar o duvidoso pelo (IN)certo? Reflexões sobre o princípio da 
precaução - O direito Ambiental: O Ambiente como Objeto e os Objetos do Direito do Ambiente, 
Curitiba, Juruá Editora, 2010, p.114.  
8  LEITE, José Rubens Morato, A sociedade de risco e Estado. In: CANOTILHO, Joaquim 
Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Org.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. 3 ª ed. 
São Paulo, Saraiva, 2010, p.125 e ss.   
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modo geral9 e principalmente do direito do ambiente,10 como um conjunto de 

normas que visa regulamentar a problemática ambiental.11 

Beck numa posição fortemente crítica denomina “Sociedade do Risco 

Global”,12 aquelas sociedades que estão enfrentando os desafios da 

possibilidade de autodestruição real de todas as formas de vida no planeta.13 

Vivemos uma intensa crise ambiental global, uma nova realidade em 

conflito direto com a preservação do ambiente e a qualidade de vida necessária 

                                                           
9 KÄSSMAYER, Karin, O Direito Ambiental na Sociedade de Risco e o Conceito de Justiça 
Ambiental, p.1-17. Disponível em: http://www.anppas.org.br/encontro4/cd/ARQUIVOS/GT11-
1015-886-20080510203835.pdf 
10   O Direito do Ambiente, como o meio ambiente, não possui um conceito preciso acerca de 
sua definição. O Direito do ambiente, no nosso entendimento, é a área do conhecimento 
jurídico que estuda as interações do homem com a natureza e os mecanismos jurídicos para 
proteção do meio ambiente. É uma ciência holística que estabelece relações intrínsecas e 
transdisciplinares entre campos diversos, trabalha as normas jurídicas dos vários ramos do 
direito, bem como se relaciona com outras áreas do saber humano como antropologia, biologia, 
ciências sociais, engenharia, geologia e os princípios fundamentais do direito internacional, 
dentre outros. Cada autor tem a sua definição de Direito do Ambiente podendo ser considerado 
“O complexo de princípios e normas reguladores das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente, possam afetar a sanidade do ambiente em sua dimensão global, visando a sua 
sustentabilidade para as presentes e futuras gerações” para Edis Milaré, Direito do Ambiente, 
São Paulo, Revista Dos Tribunais, 2000, p. 12 e ss.; ou ainda “O Direito Ambiental é um 
conjunto de normas e institutos jurídicos pertencentes a vários ramos do direito reunidos por 
sua função instrumental para a disciplina do comportamento humano em relação ao meio 
ambiente”, para Toshio Mukai, Direito Urbano-Ambiental brasileiro, São Paulo, Dialética, 2002, 
p. 15 e ss e “conjunto de normas que regulam as intervenções humanas sobre os bens 
ecológicos, de forma a promover a sua preservação, a impedir destruições irreversíveis para a 
subsistência equilibrada dos ecossistemas e a sancionar as condutas que os lesem ana sua 
integridade e capacidade regenerativa” para Carla Amado Gomes, Ambiente (DIREITO DO), 
Textos Dispersos de Direito do Ambiente, I, Vol.,AAFDL, Lisboa, 2008, p.75-95. 
11  A problemática ambiental, que começou a ser percebida a partir da década de 1960, esta 
relacionada com o modo de vida das sociedades ocidentais, no que se refere à produção e 
consumo e, portanto, aos problemas sociais e econômicos. Entendemos que a definição de 
problemática ambiental, portanto, é uma definição diretamente ligada às atividades sociais que 
incidem sobre a natureza.  
12  Conforme Beck a Sociedade do Risco Global é a evolução da Sociedade do Risco, é uma 
sociedade autocrítica, política em um novo sentido, que demanda uma reinvenção do diálogo 
transnacional Ulrich Beck ”La Sociedad del riesgo global”, Madrid , Siglo XXI de España, 2006, 
p.15 
13   BECK, Ulrich, “Políticas ecológicas em la edad del riesgo”, Barcelona, El Roure, 1998, 
p.120 
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para a preservação do planeta,14 e o passado perde sua função determinante 

para o presente.15 

Sem dúvida estamos diante de uma nova realidade, uma nova 

sociedade, a Sociedade do Risco, com novos riscos ambientais, onde a 

preservação do ambiente é fundamental para que possamos alcançar o 

equilíbrio e uma qualidade de vida necessária para a perpetuação da vida no 

nosso planeta. 

 

2.Os Novos Riscos Ambientais 

 

O risco não é um tema e nem mesmo um problema novo. O termo 

começou a ser utilizado ainda no século XIV, na Itália, na realização dos 

seguros marítimos.16 

Por ser muitas vezes confundido com o perigo é importante diferencia-

los. O conceito de risco surge muitas vezes em contraposição ao perigo,17 os 

riscos não são naturais, produzidos pela atividade do homem e vinculados a 

uma decisão deste. Por sua vez, perigos são as circunstâncias fáticas, naturais 

ou não, que ameaçam um número indeterminado de pessoas e toda a 

humanidade.18Enquanto o perigo pressupõe uma demonstrabilidade de nexo 

                                                           
14  LEITE, José Rubens Morato, Estado de direito do ambiente: uma difícil tarefa. In: LEITE, 
José Rubens Morato (Org.). Inovações em direito ambiental, Florianópolis, Fundação José 
Arthur Boiteux, 2000, p.13. 
15  MACHADO, Paulo Affonso Leme, Direito ambiental brasileiro. 13 ed. rev. atual e ampl, São 
Paulo, Malheiros, 2005, p.62. 
16  HENKES, Silviana L., “A TUTELA JURÍDICA DO RISCO: sua evolução e os novos 
contornos do Direito Ambiental brasileiro”, Disponível em: 
http://www.anppas.org.br/encontro4/cd/ARQUIVOS/GT11--185-20080515094407.pdf 
17   GOMES, Carla Amado, A prevenção a Prova no Direito do Ambiente, em especial, os actos 
autorizativos ambientais, Coimbra Editora, Coimbra, 2000, p.16-18.  
18  Os riscos podem estar relacionados a exploração e manejo da energia nuclear, as 
mudanças climáticas, supõem a possibilidade de destruição coletiva. 
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causal entre o fato e a lesão, uma probabilidade, o risco é uma mera 

possibilidade.19 

Os riscos resultam de uma ação preterintencional do homem, que pode 

estar mais ou menos consciente em função do conhecimento que se tenha 

sobre os possíveis efeitos, mas que tem sempre uma componente decisória 

humana20 e podem ser potencial21 ou demonstrado,22 natural 23 ou antrópico,24  

misto25 ou induzido, sendo que a causa do risco pode ser natural, porém, a 

produção ou agravação se deve a ação humana.26 

Em Direito Público, o risco constitui um fator externo, motivador de 

ações e reações do poder público, o qual tem a responsabilidade de 

salvaguardar valores fundamentais à sociedade, resultando da modificação da 

tradicional relação jurídica administrativa, regra geral, caracterizada pela 

certeza, quanto aos pressupostos e pela estabilidade dos efeitos.27  

Segundo Alexandre Kiss “ o direito leva o risco em conta seja por sua 

divisão na sociedade, seja pela prevenção. A incerteza que é inerente ao risco 

                                                           
19  GOMES, Carla Amado, Subsídios para um quadro principiológico dos procedimentos de 
avaliação e gestão do risco ambiental, Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e 
Teoria do Direito (RECHTD), 3 (2), 2010, p.140-149. Disponível em: 
http://www.rechtd.unisinos.br/pdf/118.pdf 
20  ESTEVE PARDO, Jose, Tecnica,riesgo e Derecho, Tratamiento del riesgo tecnológico en el 
Derecho Ambiental, Madrid, Ariel,1999, p.29  
21  Destacamos que o risco potencial, relaciona-se diretamente com o princípio da precaução 
tema central deste estudo. Já o risco potencial constitui “um risco de um risco”, podendo eventualmente 
nunca chegar a confirmar-se. MARTINS, Ana Gouveia e Freitas, O princípio da precaução no 
Direito do Ambiente, p. 64 
22  É demonstrado quando, não obstante a sua concretização ser incerta, é conhecida a 
probabilidade de sua ocorrência e/ou magnitude. MARTINS, Ana Gouveia e Freitas, O princípio 
da precaução no Direito do Ambiente, p. 64 
23    Aquele tipo de risco que se verifica independentemente da ação ou da vontade humana, 
24   O qual se deve a uma ação ou omissão humana, que pode ser voluntária ou involuntária, 
consciente ou inconsciente e ainda No decorrer deste estudo, quando mencionarmos “risco” 
nos referimos aos riscos antrópicos. 
25  O qual os fenômeno que acarreta o prejuízo possui causas combinadas, concorrem 
condições naturais e ações antrópicas.  
26  OCHOA MONZÓ, Joseph, “Riesgos mayores y proteccion civil”, Madrid, Mc Graw Hill, 1996, 
p.33 e ss. 
27  GOMES, Carla Amado, Subsídios para um quadro principiológico dos procedimentos de 
avaliação e gestão do risco ambiental, p.140-149. 
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leva a utilização de métodos estatísticos e novas técnicas jurídicas que 

melhoram a previsão”.28 

O risco evoluiu e passou de excecional, circunscrito a um número 

reduzido de setores, a especial, relacionando-se com vários domínios 

sobretudo com a saúde pública29 e o ambiente.30  

Na última década do século passado, contudo, surgiram contribuições 

como as de Giddens e Beck, os quais colocaram questões relacionadas à 

degradação ambiental e aos riscos de destruição do ecossistema terrestre no 

cerne de suas teorias. 

Giddens define risco como a expressão característica de sociedades que 

se organizam sob a ênfase da inovação, da mudança e da ousadia. E quando a 

ciência deixa de observar alguns cuidados necessários para com as inovações 

tecnológicas e ambientais, acabam por acarretar riscos sociais imensuráveis.31  

  O risco ambiental,32 regra geral, pode ser concebido no perigo ou 

probabilidade de dano,33 como resultado de uma intervenção humana ou de 

                                                           
28   KISS, Alexandre, “Droit et risque”, Archives de Philosophie du Droit, v.36, Paris, 1991, p.49-
53.  
29 O caso Pfizer foi uma decisão da Justiça Comunitária de suma importância e grande 
projeção mundial para o princípio da precaução, porém, a discussão se referia ao risco em 
relação a saúde pública, visto que versava sobre a revogação do direito de comercialização por 
parte da Pfizer de um antibiótico utilizado como aditivo nos alimentos dos animais o 
virginiamicina. Vide Vide Carla Amado Gomes, As Providências Cautelares e o “Princípio da 
Precaução”: Ecos da Jurisprudência, Reflexões sobre o princípio da precaução, p.127-133 
30  GOMES, Carla Amado, Subsídios para um quadro principiológico dos procedimentos de 
avaliação e gestão do risco ambiental, p.140-149. 
31  GIDDENS, Anthony, Mundo em descontrole: o que a globalização está fazendo de nós. 6 ª. 
Ed., Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges, Rio de Janeiro, Record, 2007, p. 43 e ss.  
32 Consideramos que o risco ambiental, um dos pontos fulcrais do nosso estudo por estar 
diretamente relacionado ao princípio da precaução, tem um "efeito bumerangue", reforçado 
pela noção globalização dos riscos e dos seus efeitos que, mais cedo ou mais tarde, o mesmo 
risco acaba por repercutir sobre aqueles que os produziram ou se beneficiaram dele. 
33   Neste sentido vide Acórdão do Tribunal de Justiça TJUE (Primeira Secção), referente ao 
processo C-538/09, proferido em 26 de Maio de 2011,  cujo teor da decisão está relacionado 
diretamente ao princípio da precaução e a avaliação dos riscos segundo o artigo 6.°, n.° 3, da 
directiva «habitats» o qual sujeita a exigência de uma avaliação adequada das incidências de 
um plano ou de um projecto à condição de haver uma probabilidade ou um risco de esse plano 
ou risco afectar o sítio em causa de modo significativo. Tendo em conta, em especial, tal risco 
existe desde que não se possa excluir, com base em elementos objectivos, que o referido 
plano ou projecto afecta o sítio em causa de modo significativo (v. acórdãos de 7 de Setembro 
de 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, C-127/02, Colect., p. I-7405, 
n.os 43 e 44; de 20 de Outubro de 2005, Comissão/Reino Unido, C-6/04, Colect., p. I-9017, 
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eventos naturais. Sempre associado a ideia de desconhecido, infiltrou-se em 

todos os domínios da sociedade, em decorrência das evoluções científicas, 

trazendo consigo agregado a fragilidade e a incerteza. 

Os novos riscos ambientais34 pertencentes à Sociedade de Risco, não 

são os riscos conhecidos e manipuláveis da sociedade industrial, não podem 

ser limitados quanto ao tempo e ao espaço, não se enquadram nas regras 

tradicionais de responsabilidade e são dificilmente indenizáveis e restituíveis. 

são caracterizados pela invisibilidade, globalidade35 e imprevisibilidade, são 

difíceis de percebermos, sem a ajuda de ferramentas próprias, como o estudo 

e a avaliação de impacte ambiental ou através de perícia técnica.36 

A incerteza agora associada aos novos riscos ambientais, obriga os 

operadores do direito a considerarem também a imprevisibilidade do possível 

evento lesivo, o valor dos bens jurídicos envolvidos e o grau de lesividade.37 

David Goldblatt, afirma que uma sociedade qualificada pelo risco adere a 

uma leitura social de um ambiente no qual somos obrigados a lidar 

cotidianamente com a ameaça conhecida da catástrofe, das situações de 

perigo, de seus responsáveis e dos problemas, sem que, no entanto, fôssemos 

capazes de tomar qualquer medida capaz de diminuir ou eliminar essa negativa 

probabilidade, a qual se acentua quando todos esses dados são revestidos por 

                                                                                                                                                                          
n.° 54; e de 13 de Dezembro de 2007, Comissão/Irlanda, C-418/04, Colect., p. I-10947, 
n.° 226). Disponível em : http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf 
34  Os novos riscos, ameaçam um número indeterminado de pessoas, e a própria existência 
humana, já que são “grandes riscos tecnológicos”, ligados à exploração e manejo da energia 
nuclear, dos produtos químicos, de riscos ecológicos, os quais supõem a possibilidade de 
autodestruição coletiva. 
35   Devemos considerar que para riscos ambientais há uma supressão de fronteiras, os quais 
passam a ser globais e com possibilidade de atingir vários Estados de forma equânime 
independentemente do seu nível económico ou da classe social a que pertença os seus 
cidadãos, podemos ter como exemplo os riscos atômicos ou o efeito estufa. 
36 CARVALHO, Winter de, Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco 
ambiental, Revista de Direito Ambiental,v.12, n. 45, Palmas, Editora: Revista dos Tribunais, 
jan..∕mar. 2007,p. 62-91. 
37  DI FABIO, Udo “Entscheidungsprobleme der Risikoverwaltung”, in Natur und Recht,13 
(8),1991, p.353 e ss. 
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um “irresistível estado de invisibilidade”, seja social, institucional, política ou 

sistêmica, que impede e evita permitir que suas causas venham a público.38 

Estamos diante de uma linha de evolução, em que inicialmente, 

corremos o perigo, depois tomamos consciência que corremos perigo e do 

estado de periculosidade do risco e terminamos por assumir, finalmente, o 

estado de impotência perante o risco, não havendo condições de evitar ou 

diminuir a probabilidade de sua ocorrência.39  

Contrariamente a posição adotada por Beck, a qual recebeu e ainda 

recebe muitas críticas, está a posição adotada por De Giorgi40 que afirma que o 

risco não é uma categoria que caracteriza a sociedade moderna, no sentido 

pretendido por Beck e tampouco resulta de um processo de diminuição de 

controlo institucional sobre as decisões. O mesmo autor afirma ainda que, o 

risco é uma modalidade da relação com o futuro, uma forma de determinação 

das indeterminações, uma aquisição evolutiva do tratamento das contingências 

que, se exclui toda a segurança, exclui toda a segurança e todo o destino.41  

Nos últimos anos a necessidade de se estudar o conceito de risco 

aparece cada vez mais associada ao princípio da precaução e sobre quais 

seriam os elementos a serem verificados e considerados no caso concreto, 

para que se possa invocar o referido princípio, sem que seja de modo abusivo 

ou arbitrário. 

A aplicação o princípio da precaução é realizada apenas na hipótese de 

risco potencial, mesmo que este risco não tenha sido integralmente 

demonstrado, não possa ser quantificado em sua amplitude e seus efeitos, 

                                                           
38  GOLDBLATT, David, Teoria social do ambiente, Lisboa, Instituto Piaget,1996, p.228. 
39  LEITE, José Rubens Morato, AYALA, Patrick de Araújo, Direito Ambiental na Sociedade de 
Risco, São Paulo, Forense, 2002, p.20 e ss. 
40 DI GIORGI, Raffaele, Direito, Democracia e Risco. Vínculos com o futuro, Porto Alegre, 
Sérgio Fábris Editor, 1998, p.197. 
41  DI GIORGI, Raffaele, Direito, Democracia e Risco. Vínculos com o futuro, p 197-198. 
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devido a insuficiência de dados científicos disponíveis para a avaliação dos 

riscos.42 

Entendemos que para solucionarmos de modo eficiente e atempado 

muitas das questões e dos problemas ambientais existentes relacionados aos 

novos riscos ambientais, devemos respeitar o tempo ambiental e 

oportunamente recorrer a aplicação do princípio da precaução. 

 

2.2 O Tempo e os Novos Riscos Ambientais 

 

O tempo sob a ótica ambiental pode ser considerado um paradigma de 

argumentação, um tempo procedimentalmente justo, o qual deve ser sempre 

observado no momento da tomada de decisões, no que se refere ao meio 

ambiente e principalmente nas decisões relacionadas ao princípio a precaução 

e aos novos riscos ambientais. 

Na atual Sociedade do Risco, é necessário que haja uma estreita 

proximidade entre as opções decisórias e a sua oportunidade, em respeito ao 

tempo ambiental, para que as medidas adotadas possam ser eficazes43 e 

consigamos reverter a atual situação limite em que nos encontramos. 

Falar do tempo em relação aos novos riscos ambientais é o mesmo que 

falar de uma bomba-relógio em contagem decrescente. Urge corrigir as causas 

e não lamentar os efeitos.44 

                                                           
42 AYALA, Patrick de Araujo, Tempo Ambiental, Necessidades Ecológicas e o Princípio 
Constitucional da Proporcionalidade no Direito Brasileiro, In: Congresso Internacional de Direito 
Ambiental, Anais do 6º Congresso Internacional de Direito Ambiental,10 anos da Eco-92, o 
Direito e o Desenvolvimento Sustentável, São Paulo, IMESP, 2002,p.649-662  
43  CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Constituição e Tempo Ambiental, Revista do Centro de 
Estudos de Direito do Ordenamento do Urbanismo e do Ambiente, APD, Coimbra, ano II, fev 
99, p. 9 e ss. 
44  GOMES, Carla Amado, A prevenção a Prova no Direito do Ambiente, em especial, os actos 
autorizativos ambientais, p.18. 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
GIULIANA BORGES ASSUMPÇÃO GATTASS 

303 
 

PIDCC, Aracaju, Ano IV, Edição nº 08/2015, p.292 a 319 Fev/2015 | www.pidcc.com.br 

Não estamos diante de uma preocupação recente, pois a Comunicação 

da Comissão da Comunidade Europeia, de 02.02.2000, relativa ao Princípio da 

Precaução, já destacava a importância do tempo e da sua aplicação, não só 

nos conflitos ambientais, mas em todos os processos referentes a tomada de 

decisões, pois na Sociedade do Risco, o tempo e o processo são peças 

fundamentais na estruturação de uma justiça ambiental que possa revelar 

condições eficazes de proteção ambiental.45  

É fundamental evitar que os novos riscos se concretizem através da 

preservação da realidade ambiental presente, com fundamento no princípio da 

precaução, independentemente dos agentes e dos montantes envolvidos, sob 

pena de tais atitudes se tornarem intempestivas e consequentemente 

ineficazes. 

Em termos práticos podemos nos perguntar qual seria a eficácia da 

reparação do habitat da arara azul ou de uma outra espécie, quando a espécie 

em questão já estivesse extinta? Concretamente estaríamos diante de uma a 

ação desprovida de qualquer utilidade jurídico-ambiental e o presente teria sido 

superado pelo passado. 

Ao analisarmos um processo principal normal, verificamos que o tempo 

processual decorrente da tramitação judicial é demasiado longo, 

contrariamente ao tempo do ambiente, o que na maioria das vezes impede que 

possamos esperar pela decisão definitiva no processo principal em prol do 

próprio ambiente. 

O tempo, sob a ótica do ambiente, requer em alguns casos, uma 

aceleração no trâmite processual normal, principalmente quando estão em 

questão os novos riscos ambientais, pois a demora processual reproduz 

quadros onde se impõe uma ponderação de interesses, uma análise dos 

custos sociais e dos custos de oportunidade, sendo legítima a necessidade de 

                                                           
45 Comunicação da Comissão Europeia relativa ao Princípio da Precaução, Bruxelas, 
02.02.2000 COM (2000) 1 Final. 
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uma tomada de decisões num tempo procedimentalmente justo,46 em todos os 

procedimentos que tenham por objetivo, estruturar soluções decisórias em 

matéria ambiental.47 

Para que se possa evitar a consolidação dos novos riscos a precaução e 

o tempo, sob a ótica ambiental, devem estar diretamente interligados, 

caminhando no mesmo sentido e na mesma velocidade, como requer um do 

sistema jurídico-ambiental eficazmente atuante.  

Entendemos que, a solução da problemática dos novos riscos 

ambientais, de modo eficiente somente será possível se houver um controle 

das medidas aplicadas, as quais deverão ser implementadas no exato 

momento em que forem exigidas, na intensidade necessária a cada caso 

concreto e enquanto forem exigidas, de acordo com as normas em vigor e as 

características dos bens envolvidos.48   

 A melhor decisão jurídico-ambiental, é a que reúne, em atenção ao 

princípio da precaução e a dimensão do tempo ambiental, os atributos da 

necessidade, adequação, coerência e oportunidade.49    

Entendemos sobretudo que é fundamental para a preservação 

ambiental, com vistas a realização dos interesses das atuais e futuras 

gerações, que haja uma interligação entre o tempo, sob a ótica ambiental, a 

aplicação do princípio da precaução, conjugados ao desenvolvimento da noção 

de oportunidade da decisão e a busca das melhores decisões possíveis, os 

quais são cruciais para a superação das incertezas e inconsistências 

científicas.  

 

                                                           
46  CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Constituição e Tempo Ambiental, Revista do Centro de 
Estudos de Direito do Ordenamento do Urbanismo e do Ambiente, p.10 e ss 
47 AYALA, Patrick de Araujo, Tempo Ambiental, Necessidades Ecológicas e o Princípio 
Constitucional da Proporcionalidade no Direito Brasileiro, p.665-660 
48 AYALA, Patrick de Araujo, Tempo Ambiental, Necessidades Ecológicas e o Princípio 
Constitucional da Proporcionalidade no Direito Brasileiro, p.667-668. 
49 AYALA, Patrick de Araujo, Tempo Ambiental, Necessidades Ecológicas e o Princípio 
Constitucional da Proporcionalidade no Direito Brasileiro, p.667-668. 
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3.O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO 

3.1 A importância do Princípio da Precaução  

 Dentre os diversos princípios que norteiam o Direito do Ambiente, 

destaca-se o Princípio da Precaução50, uma confluência do direito com a 

ciência, cujo advento desencadeou uma inversão de regras, uma nova forma 

de raciocínio, com base na precaução contra a incerteza.  

Entende Alexandra Aragão que se trata de um princípio racional51 uma 

fonte de progresso científico e que o mesmo atenua a insegurança jurídica na 

gestão do risco, ao contrário do que defendem alguns estudiosos do tema, 

estando cientificamente fundado na responsabilidade para o futuro e não um 

princípio de medo ou de irracionalidade52 que bloqueia o desenvolvimento 

científico53. 

Nessa formulação, alguns pontos importantes devem ser destacados. O 

primeiro é o de que a intensidade da tutela jurídica do meio ambiente não é 

absoluta, mas circunscrita à capacidade de cada Estado; o segundo é o de que 

basta a ameaça hipotética, porém plausível, de danos graves ou irreversíveis 

para justificar a intervenção; o terceiro ponto é o de que não se exige a certeza 

científica absoluta da determinação do dano plausível, mas tão-somente que 

este, dentro do conjunto de conhecimentos científicos na ocasião disponível, 

possa legitimamente se apresentar como potencialmente danoso; o quarto 

ponto é o de que os riscos devem ser considerados graves ou irreversíveis, 

todavia, não determina com precisão a partir de que nível de gravidade as 

medidas devem ser tomadas, o que dependerá dos instrumentos científicos 

disponíveis em cada caso concreto e, finalmente, que as medidas econômicas 

                                                           
50  Este princípio deve estar sempre associado ao do desenvolvimento sustentável ou 
intergeracional e ao princípio da proporcionalidade da relação custo benefício quando da 
tomada de decisões. 
51  ARAGÃO, Maria Alexandra Sousa, Princípio da precaução: manual de instruções,p.14-16 
52  Contrariando o entendimento de Vasco Pereira da Silva, contrário a autonomia do princípio 
da precaução e defensor da ideia mais ampla de prevenção, como abordaremos futuramente. 
53  Contrariamente a posição adotada por Carla Amado Gomes que defende a inoperatividade 
do princípio da precaução e defende a sua redução ao princípio da prevenção como 
desenvolveremos adiante. 
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a serem adotadas para prevenir a degradação ambiental sejam compatíveis 

com as outras considerações societárias do desenvolvimento econômico.54 

Há claramente a preocupação que as mudanças globais possam ter 

como efeito, a redução da parte da riqueza e diversidades globais, a que cada 

habitante do mundo tem acesso ou terá acesso no futuro.55 

Na precaução a imposição de gravames deve ser realizada antes 

mesmo da absoluta certeza científica se tal ação ou omissão configuraria uma 

ameaça real ao meio ambiente, bastando a plausibilidade, fundada nos 

conhecimentos científicos disponíveis na época. A incerteza em questão não 

está relacionada somente com a ocorrência do risco, mas principalmente com 

as consequências que podem resultar da sua ocorrência.56 

Consideramos o princípio da precaução ambiental como, a necessidade 

de atuação, mesmo perante a falta de evidência, que conduz a urgência na 

modificação da mentalidade de toda a sociedade e do modo de 

desenvolvimento da atividade econômica, a qual deverá por isso, ser efetuada 

com mais prudência em relação a incerteza e a mera possibilidade de resultar 

em riscos ambientais.57   

                                                           
54  MOTA, Maurício Jorge Pereira da, Princípio da Precaução: uma construção a partir da 
razoabilidade e da proporcionalidade. Disponível 
em:http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/manaus/direito_ambiental_mauricio_j_p_
da_mota.pdf 
55  KISS, Alexandre, Os direitos e interesses das gerações futuras e o princípio da precaução. 
In: VARELLA, Marcelo Dias & PLATIAU, Ana Flávia Barros (orgs.). Princípio da precaução, 
Belo Horizonte, Del Rey, 2004, p. 1-5   
56 PRIEUR, Michel, “Le Principe de précaution” (tradução nossa). Disponível em 
http://www.legiscompare.fr/site-web/IMG/pdf/2-Prieur.pdf 
57   Uma das decisões que utilizou explicitamente o princípio da precaução diante da evidência 
de riscos concretos foi a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Agravo 
Regimental nº 2001.01.00.001517-0/MT, Relator: Juiz Tourinho Neto, referente a construção de 
uma hidrovia que atravessa o Pantanal, uma zona húmida de proteção internacional, segundo 
a Convenção de Ramsar, através dos leitos dos rios Paraguai-Paraná. Ficou determinado que 
o Projeto da hidrovia poderá causar grave dano à região pantaneira, com repercussões 
maléficas no meio ambiente e na economia da região. Foi analisada uma ponderação de 
interesses e requerido o estudo do impacto ambiental em todo o rio, não em partes e aplicado 
o princípio da precaução. 
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O princípio da precaução pode ser considerado um princípio de justiça 

na sua acepção clássica58, pois, destina-se sobre tudo a regular os novos 

riscos ambientais que por serem globais e irreversíveis, como já mencionamos 

anteriormente e, na grande maioria dos casos riscos futuros, que se projetarão 

por tempo indeterminado, afetando gerações que ainda não nasceram.59 

Entendemos que resulta da articulação de três realidades: primeiro a 

possibilidade de condutas humanas causarem riscos e danos coletivos 

vinculados a situações catastróficas que podem afetar toda a humanidade; 

segundo a falta de evidência científica do dano, a incerteza, em relação ao 

nexo de causalidade, bem como a possibilidade do dano e ainda em relação a 

possível medida do dano ou do risco, o que faz do “periculum in mora”, seu 

terceiro pressuposto incontestável.  

Segundo Alexandre Kiss talvez seja o princípio da precaução que 

exprima melhor as conceções necessárias para defender os valores tão 

indispensáveis à sobrevivência da humanidade quanto o meio ambiente, não 

comprometendo o futuro da biosfera, o único lugar no planeta onde a vida é 

possível.60 

 A noção da precaução não deve ser somente voltada para o risco no 

tempo presente, mas a razão final dos efeitos que este risco produz e poderá 

produzir a curto, médio e longo prazo, pois, a verdadeira força social do 

argumento do risco reside justamente nos perigos que se projetam do tempo 

presente para o futuro.61  

                                                           
58   Seguindo a célebre frase de Ulpiano que serve de orientação a todo jurista "Tais são os 
preceitos do direito: viver honestamente, não ofender ninguém, dar a cada um o que lhe 
pertence."(tradução livre) 
59  A justiça inerente ao princípio da precaução resulta do fato de que os riscos afetam de modo 
distinto populações e territórios, são as comunidades mais carenciadas que mais sofrem com 
os riscos e os mesmos se projetam a longo prazo, ao contrário das vantagens. O princípio da 
precaução por isso pode ser caracterizado como uma via para realização da justiça inter e 
intrageracional. Conforme Maria Alexandra Sousa Aragão, Princípio da precaução: manual de 
instruções, p.17-41. 
60  KISS, Alexandre, “Trois années de droit international de l’environnement”, 1993-1995, RJE 
REVUE JURIDIQUE DE L’ENVIRONNEMENT, 1996, p.120 
61  O princípio da precaução serve de orientação em relação aos fundamentos e conceitos, 
nomeadamente de avaliação do risco, avaliação do ciclo do poluente e impacto ambiental, que 
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Não podemos nos esquecer da importância da evolução científica, para 

o princípio da precaução visto que esta sustenta não somente a temporalidade 

mas também a necessidade das medidas precaucionais. Sua manutenção e 

permanência estão vinculadas à permanência da insuficiência e imprecisão dos 

dados científicos, ou ao acentuado potencial de perigo, que impeça que se 

tome a decisão no sentido de permitir que a sociedade o suporte. As medidas 

deverão ser alteradas ou suprimidas, num prazo determinado no caso de 

surgirem novos dados científicos.62 

A ponderação e a relativização dos valores e interesses envolvidos nas 

decisões de caráter precaucional, são de extrema importância para o controlo 

da eficácia do princípio e a realização funcional do seu significado.  

O princípio da precaução está relacionado aos conceitos de afastamento 

de perigo e segurança das gerações futuras, como também de sustentabilidade 

ambiental das atividades humanas, seja pela proteção de seu ambiente como 

pelo asseguramento da integridade da vida humana. Devemos portanto nos 

preocupar não só o risco eminente de uma determinada atividade, como 

também os riscos futuros decorrentes de empreendimentos humanos, os quais 

nossa compreensão e o atual estágio de desenvolvimento da ciência jamais 

conseguem captar em toda densidade”63  

Salientamos que para que seja cabível recorrer ao princípio da 

precaução, devem estar presentes três pressupostos específicos: uma 

avaliação científica tão completa quanto possível e a determinação, dentro do 

possível, do grau de incerteza científica; uma avaliação do risco e das 

potenciais consequências da inação; a participação de todas as partes 

                                                                                                                                                                          
posteriormente são aplicados a outro princípio o do poluidor-pagador, porém, este é mais 
utilizado quando se conhecem os poluidores e os danos em concreto, o que não acontece com 
o da Precaução. 
62 AYALA, Patrick de Araujo, Tempo Ambiental, Necessidades Ecológicas e o Princípio 
Constitucional da Proporcionalidade no Direito Brasileiro, p.667-668. 
63  DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Económico. 2. ed, São Paulo, Editora Max Limonad, 
2001, p.167. 
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interessadas no estudo de medidas de precaução, logo que os resultados da 

avaliação científica e/ou da avaliação do risco estiverem disponíveis.64  

Os mecanismos precaucionais configuram-se como instrumentos 

fundamentais, à tutela ambiental, não sendo um exagero afirmar que o 

princípio da “precaução” é considerado o verdadeiro pilar de sustentação do 

Direito do Ambiente, apesar de, ainda ser um tema controverso e não 

universalmente aceite como um princípio autónomo de direito, para muitos 

juristas.65  

Consideramos que sempre que houver ameaça plausível de produção 

de um dano ambiental, ainda que não seja possível identificar a existência de 

um nexo causal entre a atividade em análise e eventual dano, devemos 

recorrer ao princípio da precaução, admitindo restrições à atividade econômica 

para fins de proteção do meio ambiente, “in dubio pro ambiente”. 

O princípio da precaução surge, assim, para nortear as ações, diante 

das incertezas científicas, visando fortalecer a proteção e a gestão ambiental, 

diretamente associado ao princípio da proporcionalidade e do desenvolvimento 

sustentável, o que nos faz concluir que urge a adoção de uma nova postura, 

frente aos riscos e incertezas científicas hoje existentes. 

Para garantir a preservação do ambiente e da sociedade, sem que 

sejam suprimidos direitos e garantias individuais é necessária a efetiva 

aplicação do princípio da precaução, porém, sem a utópica noção do risco 

zero, o qual entendemos ser exagerado frente as constantes modificações 

diárias as quais estamos sujeitos.  

No nosso entendimento ao invés da utopia do risco zero deveríamos 

almejar um risco racionalmente próximo do zero onde fosse possível que o 

ambiente fosse um bem seguro, isto é um bem que apresenta um risco baixo e 
                                                           
64  Neste sentido, vide as orientações da Comissão Europeia acerca do assunto. Disponível 
em: ttp://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l32042_pt.htm 
65 Não são partidários da autonomização do Princípio da Precaução em Portugal os 
Professores Vasco Pereira da Silva e Carla Amado Gomes e no Brasil, um dos grandes  
defensores da causa, Celso António Pacheco Fiorillo, o qual nem faz menção em suas obras 
do referido princípio. 
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aceitável em função de uma utilização normal e considerando as 

vulnerabilidades próprias de um utilizador típico. 

Sem dúvida que o princípio da precaução foi uma das mais ousadas 

inovações jurídicas do século XX, mas a sua efetividade permanece 

comprometida em função das diferentes perceções que a sociedade civil 

global, a comunidade científica, os juristas e o poder público têm sobre o seu 

conteúdo e a sua aplicação"66 

Uma análise dos textos das Convenções Internacionais que fazem 

referência ao princípio da precaução, comprova que, o conteúdo e as 

obrigações decorrentes do princípio da precaução, não estão claramente 

determinados nos mesmos, os quais não possuem uma definição unitária do 

princípio, sendo alguns elementos constitutivos permanentes como a existência 

de um risco, a incerteza, tomada de decisão independentemente do grau de 

conhecimento científico. 

Estamos diante de uma mudança substancial na dogmática jurídica, pois 

mesmo diante da incerteza, com fundamento na precaução, podemos requerer 

a suspensão ou a cessação de uma ação ou atividade, em virtude da ação ou 

atividade ser considerada de risco potencialmente grave ou irreparável.  

Esta nova forma de visão jurídico-ambiental se fortalece ainda mais com 

a inversão da regra processual geral, a inversão do ônus da prova. 

Concretamente uma inovação na questão de responsabilidade presente 

positiva e voltada para o futuro. 

 

3.2 O Ordenamento Jurídico Português 

No ordenamento jurídico português o princípio da precaução não está 

claramente presente nem no texto constitucional, nem na Lei de Bases do 

                                                           
66 VARELLA, Marcelo Dias, PLATIAU, Ana Flávia Barros (organizadores). Princípio da 
Precaução, Del Rey, Belo Horizonte, 2004, p. 403 
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Ambiente, porém, está presente nos textos das Convenções Internacionais 

ratificadas e promulgadas pelo Estado português e no Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, também denominado Tratado da União 

Europeia, na versão de Lisboa e na legislação infraconstitucional, como é o 

caso das três importantes leis: a Lei da Água (Lei nº58/2005 de 29 de 

Dezembro)67, a Lei de Bases da Proteção Civil, (Lei nº 27/2006, de 3 de 

Julho)68 e a Lei da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, (Decreto-Lei 

nº 142/2008, de 24 de Julho)69 

A tutela dos bens ambientais, é constitucionalmente relevante e está 

presente na CRP no art. 66.º, n.º 2, al. a) e d)70 e na LBA, Lei 11/87 de 11 de 

Abril e só pode ser realizada num momento anterior aos acontecimentos, 
                                                           
67  Presente no Artigo 3º, nº1, al. e) «Princípio da precaução, nos termos do qual as medidas 
destinadas a evitar o impacte negativo de uma acção sobre o ambiente devem ser adoptadas, 
mesmo na ausência de certeza científica da existência de uma relação causa-efeito entre 
eles».   
68  Presente no Artigo 5º, al. c) «O princípio da precaução, de acordo com o qual devem ser 
adoptadas as medidas de diminuição do risco de acidente grave ou catástrofe inerente a cada 
actividade, associando a presunção de imputação de eventuais danos à mera violação daquele 
dever de cuidado».   
69  Presente no Artigo 4º, al. e) «Princípio da precaução, nos termos do qual as medidas 
destinadas a evitar o impacte negativo de uma acção sobre a conservação da natureza e a 
biodiversidade devem ser adoptadas mesmo na ausência de certeza científica da existência de 
uma relação causa-efeito entre eles». 
70  Artigo 66.º Ambiente e qualidade de vida 
 1. Todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o 
dever de o defender.  

2. Para assegurar o direito ao ambiente, no quadro de um desenvolvimento sustentável, 
incumbe ao Estado, por meio de organismos próprios e com o envolvimento e a participação 
dos cidadãos: a) Prevenir e controlar a poluição e os seus efeitos e as formas prejudiciais de 
erosão;  
b) Ordenar e promover o ordenamento do território, tendo em vista uma correcta localização 
das actividades, um equilibrado desenvolvimento sócio-económico e a valorização da 
paisagem;  
c) Criar e desenvolver reservas e parques naturais e de recreio, bem como classificar e 
proteger paisagens e sítios, de modo a garantir a conservação da natureza e a preservação de 
valores culturais de interesse histórico ou artístico;  
d) Promover o aproveitamento racional dos recursos naturais, salvaguardando a sua 
capacidade de renovação e a estabilidade ecológica, com respeito pelo princípio da 
solidariedade entre gerações;  
e) Promover, em colaboração com as autarquias locais, a qualidade ambiental das povoações 
e da vida urbana, designadamente no plano arquitectónico e da protecção das zonas 
históricas;  
f) Promover a integração de objectivos ambientais nas várias políticas de âmbito sectorial;  
g) Promover a educação ambiental e o respeito pelos valores do ambiente;  
h) Assegurar que a política fiscal compatibilize desenvolvimento com protecção do ambiente e 
qualidade de vida. 
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através da precaução e nunca num momento posterior, através do 

ressarcimento pelos danos causados. A tutela jurídica e efetiva do art. 268º 

CRP estaria a ser frustrada se tal conceção fosse aceite.  

Se é verdade que o conteúdo da Lei de Bases do Ambiente privilegia a 

reconstituição natural, no seu artigo 48.º LBA, tudo deverá ser feito para que a 

precaução prevaleça sempre face à responsabilização, pois, em decorrência da 

natureza dos bens envolvidos e diante do risco concretizado em dano ao meio 

ambiente, não restará a sociedade muito o que fazer.71  

 

4. CONCLUSÃO  

 

As ações e decisões humanas romperam os pilares, de certeza 

desestruturando padrões de segurança de certeza anteriormente existentes, 

em nome da evolução tecnológica e científica, dando origem a Sociedade do 

Risco. 

No paradigma da atual Sociedade do Risco, preponderam as incertezas 

científicas, o medo, os riscos desconhecidos, os danos irrefreáveis e 

transnacionais, a complexidade social. 

Os novos riscos ambientais não podem ser limitados quanto ao tempo e 

ao espaço, não se enquadram nas regras tradicionais de responsabilidade e 

são dificilmente indenizáveis e restituíveis,  

Os novos riscos ambientais, possuem um "efeito bumerangue”, mais 

cedo ou mais tarde, o mesmo risco acaba por repercutir sobre aqueles que os 

produziram ou inicialmente se beneficiaram deles. 

                                                           
71 GOMES, Carla Amado, As Providências Cautelares e o “Princípio da Precaução”: Ecos da 
Jurisprudência,p.118-120 
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A atividade científica pode ao mesmo tempo ser considerada a fonte dos 

novos riscos, como a solução encontrada para identifica-los e resolve-los. 

O princípio da precaução foi sem dúvida uma das mais ousadas 

inovações jurídicas do século XX, mas infelizmente, a sua aplicação e 

aceitação ainda permanece comprometida. 

No direito português recorremos as providências cautelares, tanto nos 

Tribunais Comuns como nos Tribunais Administrativos e ainda a Intimação 

para proteção de Direitos, Liberdades e Garantias no que se refere a 

precaução. 

É evidente ainda a existência de alguma relutância na aceitação do 

princípio da precaução como fundamento das decisões proferidas nos 

tribunais, mas mesmo assim, vem sendo invocado em algumas decisões, 

principalmente quando a dúvida da lesividade ou da sua causa persiste, apesar 

das provas apresentadas nos autos. 

Estamos muito distantes da harmonização e mais ainda da 

uniformização e do consenso em torno do conceito de princípio da precaução 

Apesar de possuir um conteúdo impreciso, uma definição vaga, ampla e 

flexível e ocupando posições distintas nas Convenções Internacionais, o 

princípio da precaução esta efetivamente consagrado como princípio de direito 

e deve ser considerado um princípio de justiça na sua acepção clássica. 

O Princípio da Precaução é o verdadeiro pilar de sustentação do Direito 

do Ambiente, uma mudança substancial na dogmática jurídica que se fortalece 

ainda mais com a inversão da regra processual geral, a inversão do ônus da 

prova. E ao mesmo tempo um tema controverso e não universalmente aceite 

como um princípio autónomo de direito. 

O Princípio da Precaução serve de fundamento às ações judiciais que 

tenham como objeto a urgência em impedir o desenvolvimento de 

determinadas atividades consideradas potencialmente lesivas ao meio 
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ambiente as atuais e futuras gerações e nestas deve ser aplicada a inversão do 

ônus da prova. 

A precaução e o tempo sob a ótica ambiental, precisam estar 

diretamente interligados, caminhando no mesmo sentido e na mesma 

velocidade, para que tenhamos um do sistema jurídico-ambiental eficazmente 

atuante. 

A melhor decisão, no que se refere as questões jurídico-ambientais  

deve ser aquela que reúna, em atenção ao princípio da precaução e a 

dimensão do tempo ambiental, os atributos da necessidade, adequação, 

coerência e oportunidade. 
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A TUTELA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: O DIREITO À 

PROPRIEDADE X A PROTEÇÃO DO TRABALHADOR 

THE PROTECTION OF FUNDAMENTAL RIGHTS: THE RIGHT TO 

PROPERTY X THE WORKMAN PROTECTION 

Suzéte da Silva Reis1 

 

Resumo: 

O art. 1º da Constituição Federal de 1988 dispõe que a República Federativa do Brasil 

tem, dentre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana (inciso III) e os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa (inciso IV). O art. 5º, que trata dos direitos e 

garantias individuais, em seu inciso X, estabelece que são invioláveis a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação   e no inciso  XXII dispõe que  é 

garantido o direito de propriedade. Em face desses dispositivos, na esfera laboral ainda 

se encontram inúmeras situações que ensejam uma análise mais detalhada a respeito da 

aplicabilidade desses direitos, porque, no decorrer da contratualidade ocorrem inúmeras 

situações nas quais o direito de propriedade, exercido pelo empregador, conflitua com o 

direito à propriedade intelectual e o direito à privacidade e intimidade do empregado. 

Trata-se, em verdade, da necessidade de compreender os princípios que asseguram o 

respeito aos direitos fundamentais, sopesando os mesmos na análise do caso em 

concreto. 

Palavras-chave: 

Direito à propriedade. Direitos fundamentais. Proteção à privacidade. Relações de 

trabalho. 
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Abstratc: 

The first article of the 1988 Constitution provides that the Federative Republic of Brazil 

has, among its grounds, the dignity of the human person (section III) and the social 

values of work and free enterprise (section IV). The article 5, which deals with 

individual rights and guarantees, in your item X, states that are inviolable intimacy, 

privacy, honor and image of persons, guaranteed the right to compensation for property 

or moral damages resulting from the violation and item XXII provides that it is 

guaranteed the right to property. In the face of these devices, in the labor market are still 

many situations that cause a more detailed analysis regarding the applicability of these 

rights because, during the contractuality occur numerous situations in which the right of 

ownership exercised by the employer conflict with the law intellectual property and the 

right to privacy and employee privacy. It is, in fact, the need to understand the 

principles that ensure respect for fundamental rights, weighing them in the analysis of 

the particular case. 

Keywords: 

Right to property. Fundamental rights. Privacy protection. Labor relations. 

Introdução 

 As relações que se estabelecem no âmbito do trabalho, em determinados 

momentos, são pautadas por conflitos. De um lado, estão os interesses dos 

empregadores. De outro, os interesses dos empregados. Porém, não é apenas uma 

questão de interesses, na medida em que ambos possuem direitos que estão 

constitucionalmente garantidos. 

 O direito à propriedade, incluindo-se, dentre eles, a proteção da propriedade 

intelectual, muitas vezes conflitua com os direitos de proteção ao trabalho dos 

empregados. Noutras situações, são os direitos à privacidade e à intimidade dos 

trabalhadores que se constituem no mote de discussão. Inúmeras são as situações que 

provocam conflitos: direitos sobre a produção e a criação intelectual, utilização de email 

corporativo e monitoramento por parte do empregador, violação do direito à 

propriedade e do direito à intimidade, dentre outros.  
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 O presente trabalho pretende, em linhas gerais, discutir acerca da necessidade de 

se buscar o equilíbrio entre a tutela dos direitos de propriedade, incluindo-se a 

propriedade intelectual, e o direitoà intimidade e privacidade assegurados aos 

trabalhadores. Ambos são direitos fundamentais, com assento constitucional, e que 

dispõe de uma ampla proteção. Entretanto, em algumas situações, poderão ocorrer 

situações que configuram a violação ou ameaça de violação a esses direitos. 

Os princípios que fundamentam o direito do trabalho, assim como a proteção à 

propriedade que é assegurada pelo texto constitucional, necessitam ser interpretados à 

luz do princípio da função social da propriedade e da dignidade da pessoa humana. O 

equilíbrio entre esses direitos é fundamental para assegurar que as relações de trabalho 

sejam pautadas pela garantia e proteção dos mesmos. 

1.O direito à propriedade 

 Ao tratar do tema do direito à propriedade e das relações de trabalho é preciso 

ter clareza de quais direitos estão sendo tutelados, e qual a medida da proteção que é 

assegurada, seja à propriedade, seja aos direitos fundamentais dos trabalhadores.  

 No Brasil, o direito à propriedade está assegurado pela Constituição Federal de 

1988. O art. 5º do texto constitucional dispõe que a propriedade é uma garantia 

inviolável do indivíduo, enquanto o inciso XXII do mesmo artigo garante o direito de 

propriedade. O art. 170 dispõe que a propriedade privada é um dos princípios da ordem 

econômica. Entretanto, o direito à propriedade não é absoluto.  

O próprio texto constitucional estabelece algumas restrições, tal qual a 

estabelecida no art. 243 que determina a expropriação, sem direito à indenização, das 

glebas de qualquer região do País onde foram localizadas culturas ilegaisde plantas 

psicotrópicas e no art. 190, que regula e limita a aquisição ou arrendamento de 

propriedade rural por pessoa física ou jurídicaestrangeira. 

A função social da propriedade está assegurada no art. 5º, inciso XXIII da 

Constituição Federal que estabelece que a propriedade deverá atender a sua função 
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social. Os artigos 184 e 185 tratam da função social da propriedade rural, prevendo, 

dentre outros, a desapropriação para reforma agrária. 

Com isso, se verifica que a propriedade, além do direito de uso, gozo e 

disposição por parte de seu titular, deve atender à função social que lhe é inerente, a 

partir do seu uso racional.  

Mas não apenas a propriedade material está protegida e amparada. A proteção 

constitucional estende-se à propriedade intelectual, garantindo aos seus titulares um 

vasto elenco de garantias pertinentes. Temos as leis nº. 9.279 e nº. 9.610/98, que 

regulam, respectivamente, os direitos e obrigações relativos à propriedade industriale o 

direito de autor.  

Conforme Aronne (2013, p. 232), a garantia da propriedade enquanto direito 

fundamental assegurada pela a Constituição Federal alcança “toda a esfera patrimonial, 

seja material ou não, possível de apropriação privada”. O autor destaca, ainda, a 

funcionalização desses direitos e a sua projeção para a ordem social e econômica.  

A propriedade intelectual é “aquela que recai sobre os bens intangíveis 

resultantes das concepções da inteligência, da estética, da utilidade e do trabalho 

intelectual, encarados principalmente sob o aspecto do proveito material que deles pode 

resultar” (BASSO, 2013, p. 325). A autora refere que a proteção constitucional estende-

se para além dos direitos patrimoniais, pois o “direito de propriedade não compreende 

apenas a propriedade material, porém, tem um amplo sentido” (BASSO, 2013, p. 328). 

Em relação à propriedade industrial, Basso (2013, p. 333) refere que é justo 

“assegurar ao inventor e autor de criações industriais privilégio exclusivo de exploração 

econômica e industrial sobre seus inventos e progressos à técnica, durante determinado 

período”.  

Contudo, mesmo com a edição de legislações específicas acerca do tema, as 

mesmas nem sempre dão conta das situações fáticas. No que concerne às relações 

laborais, inúmeras situações ensejam uma análise mais detalhada e aprofundada acerca 

dessas garantias e dessa proteção. Muitas vezes, não se tem ao certo quem é o titular 
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desse ou daquele direito. Com isso, é preciso realizar uma apreciação do caso concreto 

para verificar quem detém a titularidade sobre o direito. 

É o que ocorre nos casos em que se discute a autoria de determinada invenção ou 

modelo de utilidade. Embora regulada pelo art. 88 da Lei nº. 9.279, que dispõe que o 

empregador é o proprietário da invenção ou do modelo de utilidade quando o 

empregado for contratado para realizar a pesquisa ou a atividade inventiva, muitas vezes 

o empregado busca a tutela judicial para declarar que ele é o inventor e, por 

consequência, o proprietário. 

Para ter assegurado o direito de proteção – e de eventual indenização – 

decorrente da invenção ou autoria de modelo de utilidade, o empregado deve comprovar 

que, efetivamente, desenvolveu o mesmo fora do seu horário de trabalho, ou com 

instrumentos não pertencentes ao empregador. Para ilustrar, a recente decisão proferida 

pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, colacionada abaixo: 

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL. INDENIZAÇÃO. LEI 9.279/1996 - PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL. Ausência de prova de que a máquina existente na empresa e 
aperfeiçoada pelo empregado possuísse qualidade de "nova", fora do conceito 
de estado da técnica daquele tempo, sendo capaz de agregar melhoria 
tecnológica a outros equipamentos existentes na indústria como um geral e 
não somente na empresa em que trabalhava. Além disso, a prova pericial e a 
prova oral revelam que o estudo e melhoria dos equipamentos estavam 
inseridos dentro das atividades inerentes às funções ocupadas pelo 
empregado. Provimento negado. Processo nº.  0001087-84.2012.5.04.0405 
(RO). Órgão Julgador: 8ª Turma. Redator: Juraci Galvão Junior. Data: 
30.10.2014. Origem: 5ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul.  

No caso em análise, o empregado pleiteava o pagamento de indenização 

decorrente das melhorias efetuadas em uma máquina do empregador que se encontrava 

sem uso no depósito. Segundo o empregado, o seu projeto conferiu uma nova forma e 

desenho ao equipamento, o que gerou a melhoria na produtividade e na qualidade das 

peças produzidas, além da redução de custos e diminuição da mão de obra.O 

empregador, por sua vez, alegou que o empregador fora contratado para realizar essas 

atividades, não sendo devida qualquer indenização. 
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A justiça do trabalho, amparada nos artigos 88 a 92 da Lei nº. 9.279/1996 

entendeu que, apesar de comprovado que o empregado realizou melhorias no 

equipamento, o desenvolvimento e a introdução de tecnologia já existente na empresa 

não caracteriza a invenção, criação ou modelo protegidos pelos artigos 13 e 14 da 

referida lei. Ademais, para comprovar a qualidade de “nova”, a tecnologia desenvolvida 

deveria ter aplicabilidade em outros equipamentos, não apenas no equipamento da 

empresa na qual trabalhava. 

Porém, a questão central foi análise de que se o aperfeiçoamento das máquinas 

contidas no estabelecimento eram ou não atividades inerentes à função ocupada pelo 

empregado, que havia sido contratado para trabalhar no setor de engenharia do 

processo, sendo responsável pelo estudo da linha e célula produtiva para início das 

operações e pela validação das operações de produção das peças e componentes de 

freio. 

Nesse sentido, vale transcrever parte da sentença: 

...as obrigações do empregado eram de meio não fim, o que torna inegável 

que as tarefas do autor, quais sejam, de aprimoramento do maquinário, eram 

diretamente relacionadas ao desenvolvimento da atividade preponderante da 

ré, isto é, à indústria metalúrgica, o que, por si só, elidiria o direito daquele de 

auferir indenização suplementar ao salário mensal. A contraprestação do 

salário já abrangia a execução de tarefas relacionadas ao circunstancial 

incremento do empreendimento econômico da empregadora. 

Por fim, a justiça do trabalho entendeu que o fato do empregador ter auferido 

maiores ganhos em decorrência das melhorias efetuadas pelo empregado no 

equipamento, não há qualquer possibilidade de indenização, pois as melhorias 

desenvolvidas encontravam-se inseridas nas atividades para as quais o empregado fora 

contratado e pelas quais recebia remuneração mensal. 

Noutra situação, em julgamento do Agravo de Instrumento em Recurso de 

Revista nº. 47441-58.2008-5.03.0043, no ano de 2013, houve entendimento diverso no 

Tribunal Superior do Trabalho, conforme ementa abaixo colacionada: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 
JULGAMENTO EXTRAPETITA – NULIDADE DA SENTENÇA. 
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I N DENIZAÇÃO - INVENÇÃO DE MAQUINÁRIO – LEI Nº 9.279/96 – 
CONTRIBUIÇÃO PESSOAL DO EMPREGADO NO 
APERFEIÇOAMENTO DA MÁQUINA – "JUSTA REMUNERAÇÃO" 
DEVIDA. Nega-se provimento a agravo de instrumento que visa liberar 
recurso despido dos pressupostos de cabimento. Agravo desprovido.(TST - 
AIRR 474415820085030043 47441-58.2008.5.03.0043) 
  

Nesse caso, quando da análise do conjunto probatório, a justiça do trabalho 

entendeu que o empregado, conforme disposição do art. 8º da Lei nº. 9.279/96 realizou 

ato de aperfeiçoamento em uma máquina, caracterizando a invenção. Mesmo exercendo 

as suas funções no Departamento de Engenharia do empregador, o empregado 

extrapolou os limites da sua função de acompanhamento do projeto para contribuir 

pessoalmente para o aperfeiçoamento do projeto.  

Mesmo fazendo uso dos recursos da empresa, restou comprovado que foi 

ultrapassada a condição funcional de técnico por parte do empregado, passando a atuar 

no campo inventivo, definindo-se o direito do empregado participante em 

aperfeiçoamento de invento e, como consequência, participar dos ganhos econômicos 

que resultaram da exploração da patente por parte do empregador. Por essa razão, o 

empregador foi condenado ao pagamento de indenização nos termos do art. 89, 

parágrafo único combinado com o art. 91, § 2º da Lei nº. 9.279/96.  

Para Basso (2013, p. 335), a Lei nº. 9.279/96 “reafirma a intenção do legislador 

constitucional ao sujeitar a concessão desses direitos a condições especiais de 

finalidade: o interesse social e o desenvolvimento econômico e tecnológico do Brasil”.  

 Porém, muito além da discussão acerca da indenização, ou do valor a que tem 

direito o empregado autor de invenção ou de modelo de utilidade, a questão mais 

relevante diz respeito ao contrato de trabalho. Melhor explicando: é propriedade do 

empregador a invenção ou modelo de utilidade quando o empregado for contratado para 

executar essas funções e quando os instrumentos sejam de propriedade do empregador.  

Na prática, muitas vezes ocorre a contratação para o desenvolvimento de 

determinadas funções, porém, no decorrer do contrato de trabalho, o empregado passa a 

desenvolver funções distintas ao previsto inicialmente, sem o recebimento da justa 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91774/c%C3%B3digo-de-propriedade-industrial-lei-9279-96
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24175557/agravo-de-instrumento-em-recurso-de-revista-airr-474415820085030043-47441-5820085030043-tst
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24175557/agravo-de-instrumento-em-recurso-de-revista-airr-474415820085030043-47441-5820085030043-tst
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contrapartida. É essa uma das situações ensejadoras dos pedidos de reparação e de 

indenização pleiteados junto à justiça do trabalho. 

Noutros casos, o empregado desenvolve o invento ou modelo de utilidade fora 

do seu horário de trabalho, ainda que utilizando os instrumentos e equipamentos de 

propriedade do empregador. Da mesma forma, será devida a indenização ou a justa 

remuneração decorrente da atividade inventiva. 

As relações de emprego encontram-se amparadas pelo texto constitucional, 

especialmente em seu art. 7º, assim como pela legislação infraconstitucional, 

notadamente a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Para Coutinho (2013, p. 550), 

o trabalho é e sempre foi “a categoria-chave econômica e social central da sociedade”, 

constituindo-se no núcleo central e no referencial simbólico da sociedade moderna.  

O trabalho está presente na vida de cada um cotidianamente. É através dele “que 

o sujeito se constitui como ser social nas relações que trava, reconhecendo-se a partir da 

própria transcendência, objetivada na atividade e no resultado (BASSO, 2013, p. 550). 

Desse modo, as relações de trabalho, de modo geral, e as de emprego, de maneira mais 

específica, estão amparadas constitucionalmente.  

A proteção destinada aos trabalhadores tem como fundamento o art. 6º da 

Constituição Federal que estabelece que o trabalho é um direito fundamental social. 

Como tal, é detentor de uma vasta proteção. A relação de emprego, constituída por duas 

partes que estão em condição de desigualdade, sendo que, jurídica e economicamente, o 

empregador está em posição mais vantajosa, é alvo da mais ampla proteção. 

Isso ocorre porque as relações de emprego estão ao abrigo da legislação 

trabalhista e amparadas pelos princípios peculiares dessa disciplina. Alonso Garcia 

(1960, p. 247) refere que os princípios são “linhas diretrizes ou postulados que inspiram 

o sentido das normas trabalhistas e configuram a regulamentação das relações de 

trabalho, conforme critérios distintos dos que podem encontrar-se em outros ramos do 

direito”. 
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Para Barros (2012, p. 141), esses princípios têm como “funções informar o 

legislador, orientar o Juiz na sua atividade interpretativa, e, por fim, integrar o direito, 

que é sua função normativa”.  

Um dos mais significativos princípios é o da proteção, que é o princípio basilar 

do Direito do Trabalho. De acordo com Delgado (2014), esse princípio informa que o 

Direito do Trabalho possui, em seu interior, uma teia de regras, institutos, princípios e 

presunções próprias que visam assegurar um equilíbrio nas relações trabalhistas, tendo 

em vista que o empregado, na relação jurídica de emprego, é a parte hipossuficiente. 

Esse princípio, segundo a doutrina trabalhista, é o mais importante, na medida 

em que influencia em toda a estrutura e interpretação do direito laboral. A 

jurisprudência, da mesma forma, utiliza-se desse princípio como critério hermenêutico.  

Delgado (2014) refere que o princípio da proteção desdobra-se nos demais 

princípios que sustentam o direito do trabalho. Segundo o autor, o reconhecimento da 

desigualdade socioeconômica e de poder entre o empregado e o empregador implica na 

proteção especial aos interesses do trabalhador, que está em posição economicamente 

inferior a do empregador. 

Para Barros (2012, p. 142), o princípio da proteção “consiste em tentar corrigir 

desigualdades, criando uma superioridade jurídica em favor do empregado, diante da 

sua condição de hipossuficiente”. As relações de emprego estão pautadas pela 

subordinação jurídica e econômica do empregado em relação ao empregador. A 

dependência e a subordinação do primeiro em relação ao segundo é determinante 

quando da interpretação e análise do caso concreto. 

Outro princípio importante que contribui para a solução dos conflitos ora 

analisados, envolvendo a propriedade intelectual, é o princípio da primazia da realidade 

sobre a forma. Para Delgado (2014), o conteúdo do contrato de trabalho não se restringe 

ao que está disposto no respectivo instrumento escrito.  
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Barros (2012) defende que são as situações de fato que definem as relações 

jurídico-trabalhistas e que a forma através da qual se realizou a prestação do serviço 

sobrepõe-se ao nome que foi atribuído pelas partes.  

No mesmo sentido, Martinez (2014, p. 120) leciona que o princípio da primazia 

da realidade “baseia-se no mandamento nuclear protetivo segundo o qual a realidade 

dos fatos prevalece sobre meras cláusulas contratuais ou registros documentais, ainda 

que em sentido contrário”. Entretanto, o autor faz uma ressalva e destaca que o princípio 

da primazia da realidade aplica-se tanto a favor quanto contra o empregado, na medida 

em que os fatos extraídos da realidade é que são valorizados, em detrimento dos 

documentos, que podem ter seu conteúdo alterado ou forjado. 

O contrato de trabalho incorpora todas as situações fáticas que decorrem da 

prestação do serviço. Assim, mesmo havendo a previsão expressa no contrato de 

trabalho das atividades e funções que serão desempenhadas pelo empregado no curso da 

contratualidade, se restar comprovado que de fato as funções e atividades exercidas 

eram outras, as últimas é que prevalecerão. 

Esses dois princípios, juntamente com os demais que orientam o Direito do 

Trabalho, servem de fundamento para inúmeras decisões que determinam a indenização 

ao empregado decorrente da autoria ou invento. Contudo, frise-se que não há nenhuma 

violação ao direito de propriedade ou a legislação específica que disciplina a 

propriedade intelectual. 

2. O direito à privacidade e à intimidade dos trabalhadores e a reparação por 

danos morais 

 Um tema passível de discussão e que suscita posições divergentes é quanto ao 

direito de privacidade e intimidade dos trabalhadores, assegurados pela Constituição 

Federal de 1988 em confronto com o direito de propriedade do empregador, 

exemplificativamente naquelas situações em que ocorre a violação do e-mail 

corporativo ou monitoramento do local de trabalho sem o devido conhecimento por 

parte dos empregados. 
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 O fornecimento de e-mail corporativo ao empregado ocorre em razão das 

atividades a serem desempenhadas ao longo do contrato de trabalho. O e-mail destina-se 

a utilização dentro do horário de trabalho pelo empregado. Computadores e o domínio 

do e-mail são propriedade do empregador, que poderá restringir o uso do mesmo, 

estabelecendo critérios claros e bem definidos para sua utilização. 

 Não há que se falar em violação quando o empregador determina, 

expressamente, que é proibido utilizar o e-mail corporativo para fins pessoais ou 

qualquer outro fim que não seja o desenvolvimento da atividade laboral. Afinal, o 

empregado é contratado para desempenhar determinadas funções, para as quais recebe a 

contrapartida salarial. Durante a sua jornada de trabalho, portanto, deverá respeitar as 

regras estabelecidas e cumprir as suas funções. 

 É preciso, porém, que o empregador deixe muito claro o que é e o que não é 

permitido, para evitar futuras situações ensejadoras de violações, tanto por parte do 

empregado quanto por parte dos prepostos do empregador.  

O monitoramento do e-mail corporativo, por si só, não representa violação à 

esfera privada do empregado. Contudo, é preciso ter claro que o art. 5º da Constituição 

Federal de 1988, ao estabelecer que a inviolabilidade da intimidade e da privacidade, 

bem como o sigilo da correspondência são direitos fundamentais e, como tais, estão 

protegidos.  

Contemporaneamente não resta dúvida que o e-mail é também uma forma de 

correspondência, substituindo a correspondência escrita. No entanto, a discussão acerca 

do e-mail corporativo é mais ampla. Enquanto o mesmo é uma ferramenta de trabalho, 

há uma corrente que entende que está dissociado da vida privada e que, portanto, o 

empregador tem o direito de monitorar o seu uso. A justificativa é que a utilização 

indevida do e-mail corporativo pode vir a macular ou comprometer a imagem do 

empregador – que também tem o direito fundamental de proteção a imagem assegurado 

pelo texto constitucional. 
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Noutro sentido, que entende a proteção constitucional de forma mais ampla, 

qualquer violação ao e-mail, mesmo que corporativo, seria uma violação à esfera 

privada do empregado, razão pela qual o mesmo deveria ser indenizado.  

Por outro lado, o empregado também está sujeito às mesmas regras no que 

concerne ao e-mail, considerado como correspondência e que é objeto de proteção. 

Desse modo, qualquer violação implica na aplicação de penalidades. A utilização 

indevida do e-mail corporativo fornecido pelo empregador, assim como a violação da 

correspondência eletrônica do empregador configuram-se como prática ilícita. 

Nesse sentido, o julgamento abaixo demonstra a proteção conferida à 

correspondência eletrônica: 

RECONVENÇÃO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. 
APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA E 
FURTO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS DE PROPRIEDADE DO 
EMPREGADOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO EMPREGADO. 
Demonstrada a ocorrência de apropriação de informação confidencial pelo 
empregado, sem a devida autorização do empregador, está configurado o 
crime de furto eletrônico ou cibernético, sendo devida a indenização por dano 
moral à empresa em face da violação de seu direito de manter em sigilo 
dados estratégicos restritos à corporação. (...). Acórdão Processo nº. 
0000295-37.2011.5.04.0027 (RO). Redator: João Paulo Lucena. Órgão 
Julgador: 10ª Turma. Origem: 27ª Vara do Trabalho de Porto Alegre. Data: 
13.03.2014. 

 A proteção aos direitos de propriedade e ao sigilo de correspondência são 

tratados com a mesma atenção. No caso em análise, o empregado foi condenado a 

indenizar o empregador por crime de furto eletrônico ou cibernético, em razão da 

apropriação indevida de informações sigilosas do empregador. A proteção, portanto, é 

extensiva a qualquer das partes da relação laboral. 

O tema é polêmico e os tribunais trabalhistas têm buscado verificar em que 

medida a invasão do e-mail trouxe prejuízos e afrontou os direitos fundamentais do 

trabalhador e, por outro lado, em que medida a utilização indevida desse e-mail trouxe 

prejuízos ou comprometeu a imagem do empregador, também direito fundamental. 

Se observa, ainda, que durante a contratualidade, em inúmeras ocasiões ocorre a 

violação aos direitos de propriedade intelectual e autoral dos empregados, muitas delas 

afetando, inclusive, a esfera íntima e pessoal dos trabalhadores. É o caso da utilização 
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das gravações, filmagens, fotos e outros instrumentos para controle e proteção da 

propriedade. 

 O controle e monitoramento por câmeras e microfones é objeto de constantes 

discussões. O ambiente de trabalho pode ser monitorado pelo empregador, tanto para 

assegurar a proteção da propriedade, tanto quanto para garantir a segurança dos próprios 

empregados, dependendo do ramo de atividade desenvolvida.  

No entanto, essa forma de controle deve respeitar determinados parâmetros, 

justamente com vistas a assegurar a proteção da privacidade e da intimidade dos 

trabalhadores, que são invioláveis. 

Nesse sentido, é interessante o julgado recente do Tribunal Regional do 

Trabalho da 4ª Região: 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTALAÇÃO DE CÂMERA. 
PORTA DO BANHEIRO DANIFICADA. VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE 
DO TRABALHADOR. A prova dos autos evidencia que a ré instalou uma 
câmera de segurança dentro da guarita onde o autor exercia sua função de 
vigilante. A câmera, todavia, foi instalada exatamente em cima da porta do 
banheiro, que estava quebrada e com frestas que permitiam a captação de 
imagens do interior do banheiro, violando, assim, a intimidade dos 
trabalhadores que dele se utilizavam para troca de roupas e para suas 
necessidades fisiológicas. O ultraje à esfera extrapatrimonial obreira é mais 
do que evidente na espécie e dispensa a prova de sua efetividade, pois o dano 
moral, enquanto resultante de violação à honra e intimidade da pessoa é 
definido, pela legislação, ilícito de ação, e não de resultado, de modo que o 
dano se esgota em si mesmo (na ação do ofensor) e dispensa a prova do 
resultado. Indenização por danos morais devida, com fulcro (...).Acórdão 
Processo nº. 0000058-72.2013.5.04.0531 (RO). Redator: Marcelo José Ferlin 
D’Ambrósio. Órgão Julgador: 2ª Turma. Origem: Vara do Trabalho de 
Farroupilha. Data: 05.02.2015. 

Trata-se de uma ação movida por um empregado contra uma loja de móveis, da 

qual era empregado. A instalação das câmeras de vigilância à entrada do vestiário 

constitui violação ao art. 5º, inciso X da Constituição Federal, que dispõe que a honra e 

a imagem da pessoa são invioláveis. O Relator, no julgamento do Recurso Ordinário 

supra, utiliza também como fundamento os artigos 186 e 927 do Código Civil, que 

determinam que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
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imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo. 

Da mesma forma, é a previsão do art. 187 do Código Civil brasileiro que 

estabelece que "também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 

excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-

fé ou pelos bons costumes". Para o Relator do Recurso Ordinário, quando configurada a 

ofensa, não há necessidade de prova relativa ao prejuízo causado, pois o desrespeito aos 

direitos fundamentais representa a prática do ato ilícito, contrário aos postulados 

consagrados no texto constitucional. 

Dallegrave Neto (2007) leciona que para caracterização do dano moral basta a 

violação de um direito geral de personalidade. A dor, tristeza e desconforto emocional 

são sentimentos presumidos que decorrem de tal lesão. Por essa razão, prescindem de 

comprovação, sendo suficiente comprovar a violação do direito. 

Nesse mesmo sentido, o julgado abaixo demonstra o entendimento de que o 

dano moral decorre da violação de um direito: 

INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. REPRODUÇÃO DA VOZ. O art. 
7º da Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais) elenca as obras intelectuais 
protegidas pelo referido diploma legal, contudo o rol ali disposto é 
meramente exemplificativo, e não taxativo. Assim, o fato não estarem 
elencadas as mensagens de voz gravadas pela trabalhadora, e reproduzidas 
comercialmente pela reclamada, não torna inaplicável a Lei de Direitos 
Autorais. Sendo incontroverso que a concessionária de telefonia reproduz, 
com intuito comercial, mensagens de voz produzidas pela reclamante, impõe-
se a manutenção da sentença que a condena ao pagamento de indenização 
pela utilização da voz da trabalhadora. (...). Acórdão Processo nº. 0116900-
32.2007.5.04.0019 (RO). Redator: André Reverbel Fernandes. Órgão 
Julgador: 9ª Turma. Origem: 19ª Vara do Trabalho de Porto Alegre. Data: 
19.09.2002. 

A reprodução da voz, sem autorização do empregado, configura-se violação aos 

direitos de personalidade, bem como à Lei de Direitos Autorais. 

A utilização da imagem, por parte do empregador, com fins comerciais e sem a 

devida autorização por parte do empregado, é também passível de indenização: 

 
USO DA IMAGEM DO EMPREGADO. FINS COMERCIAIS. 
INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 
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Empregador que, sem autorização, utiliza a imagem do empregado com fins 
comerciais ou econômicos (ainda que não exclusivamente), deve indenizar o 
empregado, com fundamento no art. 5º, V e X, da CF. (...). Acórdão Processo 
nº. 0001639-49.2012.5.04.0405 (RO). Redator: João Paulo Lucena. Órgão 
Julgador: 8ª Turma. Origem: 5ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul. Data: 
17.07.2014. 

 A proteção à imagem da pessoa é ampla. A divulgação, sem o seu consentimento 

expresso, para fins de publicidade comercial ou qualquer outro fim, fere o direito 

individual de personalidade. Com isso, surge o dever de indenização por parte de quem 

se locupletou com o ilícito à custa de outrem. O direito à imagem “traduz o vínculo que 

une uma pessoa à sua expressão externa, ao conjunto de traços e caracteres que a 

individualizam” (BASSO, 2013, p. 331). Isso assegura a pessoa que ninguém possa 

utilizar sua imagem sem prévia autorização, porque, conforme Basso (2013), o direito à 

imagem está vinculado aos demais direitos de personalidade e à preservação dos direitos 

fundamentais da pessoa humana. A imagem de uma pessoa, conforme assevera Sampaio 

(2013, p. 283), é composta “de seu traço físico, de suas feições, de sua aparência in 

natura ou representada gráfica, plástica ou fotograficamente”. Nesse sentido, a 

utilização cada vez mais freqüente de câmaras de vigilância, não apenas por parte dos 

empregadores, mas também do próprio Estado que age em nome da segurança coletiva, 

impõe que é preciso conhecer os parâmetros e os limites da utilização da imagem da 

pessoa. Qualquer violação ao direito constitucional protegido, implica na reparação e/ou 

indenização por parte de quem cometeu a violação. 

Conclusão 

 Inúmeras são as situações que envolvem o direito de propriedade e a propriedade 

intelectual nas relações de trabalho. O presente artigo objetivou abordar algumas das 

mais relevantes e que ocorrem com mais frequência no dia a dia dos contratos de 

trabalho. O que não significa que não ocorram outras formas de violação. 

 A proteção constitucional assegurada aos direitos fundamentais da pessoa, bem 

como a proteção a propriedade, material e imaterial, ensejam debates e análises 

constantes, especialmente quando se trata das relações de emprego. A subordinação, 

jurídica e econômica, do empregado em relação ao seu empregado, garante-lhe uma 

ampla proteção. No entanto, essa proteção encontra seus parâmetros nos direitos 
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fundamentais assentados constitucionalmente. A relação de emprego, protegida e ao 

abrigo dos princípios constitucionais e infraconstitucionais, especialmente dos 

princípios peculiares do Direito do Trabalho, não pode ser analisada de forma 

dissociada ou isolada. Qualquer que seja o objeto de discussão decorrente da relação de 

emprego no que tange aos direitos de propriedade e personalidade, a análise deverá, 

sempre, respeitar o princípio da primazia da realidade à luz dos preceitos 

constitucionais. 
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Resumo 

Existe um ramo do Direito especializado nas tecnologias de comunicação e informação? 

Faz sentido tratar do “Direito digital” como uma disciplina separada? O presente artigo 

aborda estas questões como um ponto de partida para tratar dos princípios e regras 

brasileiros em matéria de internet, especialmente o marco civil da internet e aspectos 

penais. Se faz uma interpretação legal e análise da jurisprudência do STJ para expor as 

principais características do tratamento jurídico da internet. 
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Abstract 

Is there a law branch specialized in the communication and information technologies? It 

does make sense to treat the “digital law” as a discrete disciplin? The present article 

approaches these questions as a starting point to focus in the Brazilian legal principles 

and rules on internet, mainly the internet’s civil framework and criminal regimes. There 

is an interpretation of legal statutes as well as of some cases at the Superior court of 

Justice to expose the main features of Brazilian legal treatment of internet. 
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Introdução 

Pode-se, efetivamente, falar de um Direito das tecnologias de comunicação e 

informação? Repetida com referência a cada área dos estudos jurídicos, a pergunta a 

respeito da existência e classificação de um ramo pode ser, evidentemente, retomada 

para a área digital ou informática. 

A resposta tradicional vincula a existência do ramo a um texto legal específico, 

preferencialmente codificado ou, no mínimo, capaz de dar suporte à elaboração 

doutrinária de um núcleo principiológico coerente. A referência ao Código Civil, à 

Consolidação das Leis do Trabalho e ao Código de Processo Penal, por exemplo, 

facilitam a afirmação da existência dos ramos correspondentes. No mesmo sentido, a 

articulação constitucional de princípios referentes à Ordem Econômica e ao Meio 

Ambiente, por exemplo, esteiam bons argumentos em favor do Direito Econômico e do 

Direito Ambiental. 

No Brasil, a aprovação da Lei 12.965 de 23 de Abril de 2014, mais conhecida 

como Marco Civil da Internet (MCI) não chegou a facilitar a tarefa de se defender a 

existência de um novo ramo do Direito referente às tecnologias de informação e 

comunicação (TICs) por duas principais razões. Em primeiro lugar, trata apenas de 

internet e, portanto, não abrange todo o universo das questões digitais. Além disso, seu 

caráter precipuamente transversal cria regras específicas para questões de internet em 

outros ramos - comercial, adminsitrativo e consumerista, p. ex. - mas não chega a 

constituir um rol de sujeitos e princípios próprios e característicos, capaz de caracterizar 

um campo jurídico específico.  

Porém, uma abordagem menos formalista, a qual enfoque preferencialmente as 

relações sociais e econômicas que interagem com as formas de regulação estatal, pode 

auxiliar na identificação do universo específico de questões abordadas por esse Direito, 

bem como seu sentido prático, necessário para uma compreensão consciente e 

aprofundada da composição principiológica do ramo. 

Para tanto, o presente artigo se volta a identificar o ramo do Direito das TICs a 

partir da literatura jurídica da área, passando, então, a uma breve avaliação de 
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transformações sociais e econômicas que permitem a identificação de um conjunto 

relevante e característico de atores organizados, o que possibilita encontrar os 

problemas e perguntas relevantes. Por fim, a partir da observação do Direito legislado e 

jurisprudencial brasileiro, avalia-se a existência do ramo, entendido não apenas como 

uma unidade formal com princípios próprios genericamente aceitos pela comunidade 

jurídica, mas como campo de interação entre a regulação estatal e a atividade de grupos 

e movimentos. 

1. Ramo do Direito? 

Digital é a característica de sistemas que utilizam valores discretos ou 

descontínuos, opondo-se a analógico, que usa representações na forma de funções 

contínuas. Números, letras e outros símbolos são representações discretas, ao passo que 

sons e imagens são analógicas. Utilizando-se o termo em seu sentido mais estrito, a 

expressão “direito digital” não aponta para um significado claro. Não obstante, isso vem 

sendo utilizado para se referir a questões relacionadas com as novas tecnologias de 

informação – construídas a partir de instrumentos eletrônicos digitais. Portanto, “direito 

digital” aparece como um sinônimo de “direito informático”. 

Optou-se, aqui, pela designação “Direito das tecnologias de informação e 

comunicação” pois as efetivas transformações sociais e econômicas relacionadas com 

tais inovações, capazes de afetar aspectos significativos da vida, se referem mais à 

ampliação das comunicações e fluxo informacional a longa distância e em tempo real do 

que ao incremento da capacidade de processamento de dados. Não que esta última tenha 

efeitos irrelevantes: o desaparecimento de uma série de empregos de escritório e as 

profundas mudanças em serviços bancários, por exemplo, resultam da automatização de 

sistemas de computação. As TICs, entretanto, favorecem a realocação espacial das 

atividades e a reestruturação dos relacionamentos, dando-se mais importância a relações 

em rede em detrimento das hierarquias de maior rigidez. 

No entanto, isso não elimina as dúvidas a respeito do significado da expressão. 

Dificilmente se poderia falar em um ramo do Direito: não se trata de uma derivação da 

divisão clássica em Direito público e privado que tenha objeto e princípios específicos, 

que a distinguem de outras categorias vinculadas ao mesmo tronco – como seria o caso 
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do Direito Civil e Direito Comercial como ramos do Direito Privado. Tampouco se trata 

de um estudo sobre direitos subjetivos que se encontrem enfeixados nas relações 

jurídicas de uma determinada categoria social, como é o caso do Direito do Trabalho e 

do Direito do Consumidor. 

Porém, é possível uma interessante aproximação com o Direito Ambiental. 

Essa disciplina não se caracteriza pela diferenciação em face do Direito Público e do 

Direito Administrativo. Embora, de fato, quando se coloca o enfoque no controle 

governamental, como nas temáticas do licenciamento ou da implementação de políticas 

públicas, é tentador categorizá-lo como um mero galho do Direito Administrativo; 

temas como a responsabilidade por danos ambientais, acesso e repartição de benefícios 

de recursos da biodiversidade e aspectos da atuação das comunidades tradicionais e 

povos indígenas parecem apontar em outra direção. De fato, a unidade do Direito 

Ambiental se esteia em discursos multidisciplinares a respeito da proteção da natureza 

com vistas a atender às necessidades de gerações futuras, muitas vezes em âmbito 

global. Assim, mesmo sem uma articulação técnica coesa ou a identificação de uma 

categoria de atores sociais especificamente vinculados a ele, o Direito Ambiental 

consegue se firmar como disciplina a partir da consagração de princípios próprios e a 

referência a problemas próprios. 

Direito Digital ou Direito Informático, portanto, parecem ter a mesma vocação: 

a geração de reflexão e solução de questões jurídicas projetadas sobre uma problemática 

própria do desenvolvimento de tecnologias digitais de informação – computadores, 

software e redes, por exemplo – e seus impactos sobre a organização social e 

econômica. Desse modo, uma possível disciplina lança suas bases sobre temas 

relacionados à tecnologia da informação e seus efeitos, buscando compreender e gerar 

soluções jurídicas para as questões sociais que emergem de sua aplicação. 

2. Sobre os efeitos da tecnologia de informação.  

O desenvolvimento recente da informática, chegando a ser designado até 

mesmo “revolução da informação”, vem afetando profundamente as maneiras com que 

se produz e distribui conhecimento. 

Os impactos sobre a sociedade vêm sendo estudado já há décadas. Nos anos 

1970 e 1980, o desenvolvimento da microeletrônica acendeu a polêmica referente à 
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automação das fábricas e, por conseguinte, uma “sociedade do lazer” em que ocorreria o 

“fim do trabalho”, com profundas conseqüências para a dinâmica da e da sociedade. 

Hoje os temas se relacionam com a expansão e aumento da funcionalidade da internet, 

inclusive democracia eletrônica, relações virtuais, redes sociais, modelos de difusão e 

proteção de obras artísticas e técnicas e direito à intimidade, entre outros. 

Já há muito que se fala em sociedade da informação,  

Frank Webster (2003), por exemplo, analisa o conceito e aspectos da sociedade 

de informação a partir do cotejamento das teorias de Daniel Bell (sociedade pós-

industrial), Manuel Castells (sociedade em rede e capitalismo informacional), Herbert 

Schiller (manipulação da informação), Jürgen Habermas (declínio da esfera pública) 

Anthony Giddens (função de controle e vigilância da informação em face da 

modernização reflexiva) e os pós-modernistas Jean Baudrillard e Zygmunt Bauman, que 

analisam a profusão dos signos na atualidade. O autor estabelece uma perspectiva de 

análise que contrapõe aqueles que acreditam que as transformações são realmente 

estruturais e profundas, de um lado, e aqueles mais céticos, que enfatizam a 

continuidade, do outro lado. 

Para a discussão do direito digital ora proposta, é mais importante ressaltar a 

complexidade da discussão filosófica, econômica e sociológica do que detalhar as 

polêmicas existentes. Não obstante, cabe destacar, isso não é uma peculiaridade do 

discurso da sociedade de informação, mas  

3.Direito digital: temática e unidade teórica 

Há muitos temas ao redor da noção de Direito digital. Diane Rowland et al. 

(2012) apontam 12 aspectos relacionados com a regulação jurídica da gestão e dos 

impactos da tecnologia de informação: 

1. Regulação da internet, 

2. Regulação dos conteúdos e responsabilidade dos 

intermediários, 

3. Crimes cibernéticos, 

4. Privacidade e proteção de dados, 

5. Vigilância e encriptação de dados, 
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6. Comércio eletrônico, 

7. Nomes de domínio, 

8. Direitos de autor e internet, 

9. Direitos de propriedade intelectual sobre o software, 

10. Licenças de software, software como serviço e 

licenciamento livre e fontes abertas e 

11. Software defeituoso. 

Tal rol é, com efeito, bastante abrangente. É possível, porém, buscar uma 

classificação em categorias mais restritas como ponto de partida para encontras as 

características específicas de um Direito digital. 

A maior parte das categorias de Rowland se relaciona com a rede mundial de 

computadores, a Internet (numerais 1 a 8). Três fazem referência aos programas de 

computadores, ou software (numerais 9 a 11). Decerto, questões referentes a dados (2 a 

5) não são necessariamente vinculadas à internet, pois há outros meios eletrônicos de 

reprodução, transmissão e distribuição. Não obstante, faz sentido afirmar que as 

questões mais prementes do Direito digital dizem respeito a Internet e software.  

Caso se pretenda organizar a teoria do Direito digital partindo das temáticas 

abordadas, este poderia ser definido como a regulação jurídica da criação, 

processamento e distribuição eletrônica de dados digitais, abarcando (i) os próprios 

dados e (ii) os meios técnicos relacionados (software e hardware), com ênfase (iii) na 

sua transmissão em rede (Internet). 

Tal definição, evidentemente, dá conta de abarcar os temas mais relevantes e 

polêmicos identificados acima. Não parece suficiente, porém, para identificar uma 

verdadeira unidade teórica ou prática. A própria revisão da temática relevante mostra 

haver relação de cada aspecto específico com algum ramo tradicional do Direito. 

Aqui, novamente, a analogia com o Direito Ambiental é importante. Com 

efeito, além de uma considerável concentração da regulação ambiental no campo do 

Direito Administrativo, há uma reconhecida transversalidade que estende a 

problemática e os princípios ambientais a todo o Ordenamento e prática efetiva. Há, 

portanto, muito mais do que uma delimitação temática como “direito relacionado aos 

ecossistemas” ou algo semelhante. 
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A unidade teórica do Direito Ambiental nasce de algumas construções 

conceituais, particularmente: 

1) Um quadro de princípios próprios e específicos da área; 

2) A identificação de titulares e sujeitos relevantes, sobretudo 

mediante a noção de interesses e direitos difusos, bem como do 

reconhecimento de grupos particularmente sensíveis, como parcelas da 

sociedade civil organizada e populações sensíveis e 

3) O reconhecimento teórico de um caráter transversal, que torna os 

princípios e sujeitos do Direito ambiental relevantes nos processos de 

tomada de decisão jurídica em outros ramos. 

É possível encontrar elementos análogos para a identificação de um Direito 

Digital? 

4. Interesses e titulares de direitos digitais? 

As tipologias da problemática digital podem seguir critérios sensíveis à 

caracterização social dos interesses e atores. Nesse sentido, Andrew Murray (2010) 

indica cinco categorias de questões: 

1. Governança 

2. Direitos de propriedade intelectual digital 

3. Atividade criminosa 

4. Comércio eletrônico 

5. Privacidade 

De fato, a listagem de Murray é mais sistemática e possibilita divisar interesses 

específicos por trás de cada categoria, como o de usuários e reguladores da internet, a da 

indústria dos conteúdos e o dos usuários individuais. Nesse sentido, surge a 

possibilidade de identificar movimentos sociais 

5. Regulação da internet 

O primeiro grande projeto a respeito da regulação da rede mundial de 

computadores, denominada normalmente “internet”, foi o PL 84/99, conhecido por “Lei 

Azeredo” por haver sido relatado pelo senador do PSDB mineiro Ricardo Azeredo. 
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Como criminalizava várias condutas comuns, foi objeto de pesadas críticas e originou 

uma mobilização em prol de um marco regulatório prévio. 

Em 2009 o Ministério de Justiça iniciou um amplo processo de consulta e 

discussão públicas, o qual resultou na formulação do marco civil da internet, convertido 

no PL 2126/2011. Com 25 artigos, o projeto apresenta cinco capítulos: (1) Disposições 

preliminares, (2) Dos direitos e garantias dos usuários, (3) Da provisão, conexão e 

aplicações da internet, (4) Da atuação do Poder Público e (5) Disposições finais. 

Um dos pontos polêmicos é o princípio da neutralidade da rede (MCI, Artigo 

3º), conforme o qual não se podem atribuir privilégios de circulação de informação ou 

discriminar as informações disponibilizadas em razão de sua origem ou objetivo. Assim, 

os provedores não podem privilegiar o tipo de informação- músicas, vídeos, textos 

escritos- mesmo que alguns deles ocupem mais memória e demandem maior fluxo de 

dados que os outros. Na prática, provedores gostariam de evitar o uso de roteadores sem 

fio, telefonia internet (VOIP), programas de compartilhamento de arquivos e sítios de 

vídeo e TV, de modo a reduzir a quantidade de informação circulando e, sempre que 

possível, cobrando mais conforme o tipo de informação, o que seria uma clara violação 

da neutralidade.  

O próprio MCI, porém, estabelece também o princípio da preservação da 

estabilidade e da funcionalidade da rede como capaz de mitigar a neutralidade, ou seja, 

seria possível hierarquizar as informações para não sobrecarregar o fluxo de 

informações. 

A competência para regulamentar as exceções à neutralidade da rede ficam a 

cargo do Poder Executivo que, mediante decreto, estabeleceria padrões para a 

discriminação (interrupção de atividade ou serviço) e degradação do tráfico (mitigação 

seletiva da circulação da informação) (MCI, Artigo 9º). 

6. Regulação dos conteúdos e responsabilidade dos intermediários 

Não há qualquer determinação específica a respeito da ilicitude dos conteúdos. 

Quaisquer conteúdos proibidos, em qualquer outro meio público (jornal, revista, rádio 

ou televisão, por exemplo), em razão de violação de direito autoral, intimidade, 

moralidade ou outra razão legal, tampouco podem ser veiculados pela internet. Os 

sujeitos que os puseram à disposição do público, portanto, assumem a responsabilidade. 
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Discute-se, porém, até que ponto deve haver responsabilização dos 

intermediários, ou seja, prestadores de serviços de internet que possibilitam a 

hospedagem, busca e acesso a conteúdos postos em circulação por seus usuários.  

No MCI, Artigos 14 e 15, se estabelece que os intermediários não são 

responsáveis pelos conteúdos postados por seus usuários, havendo responsabilidade 

civil apenas se houver demora após a ordem judicial para retirada do conteúdo ilícito. 

Antes da existência de marco regulatório específico, a jurisprudência brasileira 

vinha sido consistente no sentido de não exigir dos prestadores de serviço o controle 

sobre os conteúdos disponibilizados por seus usuários, mas, por outro lado, privilegiar a 

pronta remoção de informações abusivas. 

Trata-se, decerto, da tensão existente entre o interesse coletivo na pronta 

disponibilização dos dados e, por outro lado, o grande potencial ofensivo de conteúdos 

ilícitos, dadas a rapidez e amplitude do alcance da internet. 

No REsp. 1192208/MG, a Terceira Turma (relatora Min. Nancy Arrighi) 

esclareceu, com referência à hospedagem de blogs, que não há necessidade de 

fiscalização prévia dos conteúdos veiculados por usuários, pois, prejudicaria o livre e 

rápido fluxo e acesso à informação, que é de interesse da coletividade. Por conseguinte, 

não sendo o conteúdo ofensivo parte do risco inerente da atividade, não cabe 

responsabilidade objetiva nos termos do Artigo 927 do Código de Defesa do 

Consumidor. Não obstante, uma vez notificado pelo interessado, o prestador de serviços 

deve retirar prontamente o conteúdo ofensivo e atuar com a maior diligência possível 

para coibir o anonimato e identificar os autores diretos do dano.  

A mesma Turma entendeu, no REsp. 1323754/RJ – a respeito de perfil falso no 

Orkut – que uma vez notificado o prestador de serviço, pelo próprio usuário mediante 

ferramenta “denúncia de abusos” a respeito da irregularidade de conteúdo, se deve 

retirar o conteúdo em até 24 horas, sob pena de responder solidariamente com o autor 

direto do dano. Ressalta a decisão que a retirada imediata se justifica pelo potencial 

lesivo, podendo haver ulterior avaliação do conteúdo e retorno da acessibilidade, sem 

prejuízo de medidas para reprimir o abuso da reclamação indevida. No mesmo sentido, 

REsp 1308830/RS. 
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Em Recurso Especial (REsp. 1316921/RJ) o STJ decidiu que a filtragem de 

conteúdo não é atividade intrínseca dos serviços de pesquisa na internet (Google, no 

caso), pois uma vez identificada a origem do conteúdo (URL) se deve promover sua 

retirada, não o bloqueio da busca, pois “não se pode, sob o pretexto de dificultar a 

propagação de conteúdo ilícito ou ofensivo na web, reprimir o direito da coletividade à 

informação”. Do mesmo modo, o serviço de provisão de email não implica o dever de 

controlar ou filtrar o conteúdo das mensagens, havendo o dever de suspender 

imediatamente conta de email a partir da notificação e ajudar na identificação do 

usuário responsável; mesmo com cadastros lacunosos, a possibilidade de rastrear o IP 

dos usuários mediante o provedor de acesso é suficiente para caracterizar a diligência 

média exigida (REsp 1300161/RS). 

Não obstante, quando a atividade compõe, expressa ou implicitamente, o 

objeto social da empresa, esta será solidariamente responsável nos termos do CDC, pois 

“a solução da controvérsia deve partir da principiologia do Código de Defesa do 

Consumidor fundada na solidariedade de todos aqueles que participam da cadeia de 

produção ou da prestação de serviços”, como se afirmou em acórdão referente a falso 

anúncio de serviços eróticos homossexuais (REsp. 997993/MG). 

É possível, então, observar que a jurisprudência do STJ tem corroborado a 

percepção de que a rapidez e liberdade do uso da internet implicam benefícios à 

coletividade que não devem ser barrados em face do eventual risco que seu emprego 

desviado possa representar. O que se exige, sobretudo dos intermediários, é a ação mais 

célere possível para mitigar ou evitar eventuais danos resultantes de conteúdos 

ofensivos. Assim, embora vários serviços gratuitos sejam considerados como 

remunerados, para os fins de incidência das normas de proteção ao consumidor (veja-se 

item 4, abaixo), a jurisprudência tem considerado que o controle sobre os conteúdos 

postados em e-mails, blogs, sítios de relacionamento e outros não é obrigatório, pois 

não é intrínseco da atividade.  

Nesse sentido, as decisões mereciam justo aplauso. Não onervam 

desnecessariamente os fornecedores, nem os liberam de quaisquer responsabilidades, 

pois deixava clara sua obrigação de, notificados pelos prejudicados, retirar, incontinenti, 

os conteúdos de circulação. 
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A compreensão do MCI no que se refere à retirada de conteúdo em seguida à 

notificação da vítima foi diversa. Propulsinada pela importante e razoável preocupação 

em proteger os prestadores de serviços e, expressamente, “assegurar a liberdade de 

expressão e impedir a censura”. Em conformidade com a jurisprudência anterior 

dominante, não estende a responsabilidade ao provedor de conexão (Artigo 19, § 1o). 

Contrariamente, afirma, quanto ao provedor de aplicações, que “somente poderá ser 

responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros 

se, após ordem judicial específica, não tomar as providências...”  

Não obstante, tal barreira à responsabilização não deve ser tomada por 

absoluta: certamente não cobre o ato doloso e, no culposo em sentido amplo, dependerá 

de avaliação do nexo. Fica estabelecido, porém, não haver dever jurídico específico do 

provedor de aplicações controlar o conteúdo disponibilizado por terceiro (evitando 

responsabilização objetiva e inversão de onus probandi) e retirar o conteúdo sem ordem 

judicial, a menos que exista razão séria para tanto. Tampouco se deve interpretar a regra 

como implicando um dever legal de manter o conteúdo postado até que exista ordem 

judicial, seguindo-se padrões de razoabilidade e conformidade com a regulação 

contratual da prestação do serviço, a qual pode prever a retirada à demanda do afetado 

ou a liberdade de retirar. 

7. Crimes informáticos 

O Direito Penal se caracteriza, entre outros aspectos, por exigir a tipificação 

específica da conduta para que essa possa ser apenada. É a legalidade estrita de um 

ramo que só pode punir em virtude de lei e a aplicação do princípio nullum crime, nulla 

poena, sine lege. Deste modo, para que condutas referentes a dados eletrônicos e sua 

circulação possam ser propriamente cobertas por normas criminais, deve haver previsão 

legal, o que torna esse ramo menos aberto às modernizações jurisprudenciais e mais 

dependente de alterações legislativas. 

Destarte, houve duas leis que alteraram o Código Penal para a tipificação de 

novas condutas: a 9.983/00 e a 12.737/12. 

A primeira tipificou, no capítulo referente aos crimes de funcionários públicos 

contra a Administração, duas novas condutas: a “inserção de dados falsos em sistemas 
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de informação” (CP, ARt. 313 – A) e a “modificação ou alteração não autorizada de 

sistema de informações” (CP, Art. 313 – B). Nesse mesmo capítulo, no crime de 

“violação do sigilo funcional”, inclui a facilitação de acesso a sistemas de informação e 

bancos de dados (CP, Art. 325, I). Por fim, já no capítulo sobre a proteção da liberdade 

individual, também estabeleceu como apenável a divulgação de informações sigilosas 

ou reservadas existentes em bancos de dados e sistemas de informação (Art. 153, § 1º - 

A). 

Já a Lei “Carolina Dieckmann” incluiu na seção referente à proteção da 

inviolabilidade do segredo, que integra o capítulo sobre a proteção das liberdades 

individuais, o crime de “invasão de dispositivo informático” (Arts. 154 – A e B). Trata-

se da invasão de dispositivo informático, violando mecanismo de segurança (senhas, 

leitores biométricos ou qualquer meio técnico para dificultar acesso de estranhos), para 

“obter, adulterar ou destruir” informação (CP, Art. 154, caput). Além da conduta 

indicada no caput, a produção, oferecimento, distribuição ou venda de dispositivo ou 

programa para facilitar a invasão descrita no caput podem acarretar a mesma pena. 

Embora não caiba, aqui, realizar a minuciosa exegese das alterações resultantes 

dessa lei, é importante ressaltar que as condutas que levaram a sua pronta aprovação e 

adoção do apelido se relacionam com os §§ 3º e 4º do Art. 154, ou seja, (a) a obtenção 

de comunicações privadas, segredos comerciais ou industriais e informações sigilosas e 

(b) a divulgação, comercialização ou transmissão das informações obtidas. Essas 

hipóteses, evidentemente, devem estar vinculadas à efetiva invasão, ou seja, sem a 

ocorrência da conduta descrita no caput, não se pode falar da incidência das hipóteses 

desses parágrafos. 

A proteção do direito de autor referente a programas de computador também é, 

nos termos da Lei 9.609/98, implementada mediante a tipificação penal de seu Art. 12, 

que descreve a conduta de violação de direitos de autor de programa de computador, 

com penas mais elevadas para quem realiza a “reprodução ... para fins de comércio” (§ 

1º) ou “vende, expõe à venda, adquire, oculta ou tem em depósito, para fins de 

comércio” (§ 2º). 

O uso da internet para difundir imagens explícitas ou pornográficas envolvendo 

crianças ou adolescentes é, também, tipificado criminalmente nos termos dos Artigos 
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141-A e 141-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em que pese a amplitude do 

tipo, trata-se de conduta necessariamente dolosa para que se caracterize o crime. 

No que se refere a aspectos processuais, é importante estabelecer o lugar do 

crime, sobretudo em face do Artigo 6º do CP, conforme o qual é o lugar onde se 

realizou qualquer ato do iter criminis. Para os crimes contra a honra, o STJ, não 

obstante, optou pelo lugar da sede do provedor (CC 97201/RJ, CC 106625/DF e CC 

125125/SP). 

Outro aspecto importante é o que, em face do alcance internacional da rede 

mundial de computadores, refere-se à competência criminal da Justiça Federal, nos 

termos do Artigo 109, V, da CF, para os crimes efetivados por seu meio. Decerto, a 

jurisprudência do STJ (CC. 99133/SP, CC 119561/SP e 121215/PR, entre outros) é 

estável ao exigir comprovação de que o ato criminoso se estendeu para além das 

fronteiras nacionais pela efetiva circulação dos conteúdos, o que, não obstante, pode 

ser presumido quando da disponibilização em mecanismos de compartilhamento de 

conteúdos como o “E-mule” (CC 120055/RS).  

Ademais, “a mera divulgação da venda por meio da internet, tout court, não 

tem o condão de conduzir ao reconhecimento da transnacionalidade” e, portanto, à 

competência da Justiça Federal para o crime de venda de DVDs contrafeitos (CC 

116820/MG). 

8. Outros aspectos: consumidores e autores 

Dada a ausência de um tratamento legal sistematizado e de uma jurisprudência 

suficientemente ampla e específica que possa justificar, no presente âmbito, o 

detalhamento da análise dos aspectos referentes ao comércio eletrônico, oferta de 

serviços de internet e proteção de direitos de autor, resolveu-se apresentar alguns breves 

aspectos de seu tratamento jurisprudencial recente. 

8.1 Serviços de internet 

O MCI, ao estabelecer o caráter essecial do acesso à internet, assegura alguns 

direitos ao usuário, os quais impactam diretamente na prestação dos serviços. A regra 

enfoca a continuidade e qualidade do serviço, bem como o respeito à intimidade e ao 

sigilo das informações prestadas. 
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Na jurisprudência brasileira, os serviços oferecidos gratuitamente na internet 

(sítios de buscas, hospedagem de blogs e acesso a conteúdos) vem sendo considerados 

como realizados “mediante pagamento” para os fins do Artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor (REsp 1192208/MG, REsp. 1316921/RJ), pois se pressupõe relação de 

cross marketing, em que os acessos e utilização são remunerados indiretamente 

mediante anúncios, propaganda ou outras formas de veiculação mediante pagamento. 

Um serviço comumente oferecido pela internet é a intermediação de negócios, 

como a feita pelo E-Bay ou, no Brasil, Mercado Livre, entre outros. Trata-se de relação 

de consumo, independentemente da estipulação específica de taxa paga ao 

intermediário, de modo que, nos termos do acórdão do REsp 1107024/DF, o “prestador 

de serviços responde objetivamente pela falha de segurança do serviço de intermediação 

de negócios e pagamentos” e a “estipulação pelo fornecedor de cláusula exoneratória ou 

atenuante de sua responsabilidade é vedada pelo art. 25 do Código de Defesa do 

Consumidor.” 

O STJ admite que as falhas no fornecimento de serviços de internet podem 

ensejar dano moral (REsp. 1141675/MG), in verbis: “O transtorno às atividades 

rotineiras e a frustração decorrente do descaso demonstrado pelo fornecedor de serviços 

de Internet, no caso, gravitam na esfera extrapatrimonial do autor e são potencialmente 

capazes de ensejar o dano moral” 

8.2 Direitos de autor e internet 

O MCI pouco se refere aos direitos de autor e, quando o faz, é para remeter a 

regulação à “previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e 

demais garantias previstas no art. 5o da Constituição Federal”, permanecendo as normas 

da legislação autoral vigente até a promulgação da lei específica (Artigo 19, § 2o e 

Artigo 31) . 

Com efeito, a internet é apenas um novo meio de publicação e divulgação das 

obras autorais, não diferindo essencialmente de qualquer outro. Não obstante, pode-se 

destacar os baixos custos da reprodução e oferta como típicos do novo meio, o que 

reduz a importância de intermediários (gravadores, editores, impressores e 

distribuidores) tradicionalmente encarregados de fazer a obra chegar a um público 

suficiente para justificar a escala de produção do bem cultural comercializado. 
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É inegável que a brutal queda do custo de geração e difusão de informação por 

meio da rede mundial de computadores é capaz de gerar novas estruturas negociais que 

venham a por em questão as formas tradicionais de exploração dos direitos autorais. 

É fundamental, portanto, ter em vista que os negócios jurídicos em matéria de 

direitos autorais devem, sempre, ser interpretados de maneira a conservar o maior 

controle possível nas mãos do autor da obra. Nesse sentido, o Artigo 4º da Lei de 

Direitos Autorais estabelece que deve ser restritiva a interpretação jurídica de tais 

negócios, o que se esclarece ainda mais no Artigo 49, VI, pois, in verbis: “não havendo 

especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será interpretado 

restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma que seja aquela 

indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato”. 

Deste modo, a cessão dos direitos para publicação ou difusão mediante 

utilização de quaisquer meios digitais, inclusive a internet, deve ser expressamente 

disposta no contrato. 

Por fim, mas não com menor importância, é necessário ressaltar que, apesar do 

senso comum às vezes indicar direção diversa, os programas de computador (software) 

são protegidos como objeto de direitos de autor, não de patentes (Lei 9.609/98). Como o 

acesso e a divulgação desses programas é, hoje, extremamente comum na internet, 

multiplicam-se as possibilidades de violação de direitos autorais não apenas mediante a 

reprodução e estocagem indevida de textos e imagens protegidos, mas dos próprios 

sistemas executados pelos computadores. 

Conclusão 

A promulgação do MCI e a jurisprudência anterior não parecem corroborar o 

aparecimento de um ramo do Direito que pudesse vir a ser denominado Direito Digital. 

A denominação Direito da tecnologia da informação, ainda que seja melhor, tampouco 

possibilita a identificação de sujeitos e princípios característicos. 

Decerto, a unificação da regulação da internet é bem vinda e significa um 

importante passo para a proteção das liberdades públicas e da própria cidadania, 

inclusive contra a hiperestasia dos direitos de titularidade privada (WACHOWICZ; 

KIST, 2014). Mais do que a jurisprudência anterior, bastante zelosa da proteção de 
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direitos subjetivos eventualmente violados mediante uso da internet, o MCI reforça a 

importância da liberdade de expressão e do combate à censura, sem deixar de garantir 

importantes padrões mínimos para os usuários e prestadores de serviços, evitando 

formas de exploração indesejada. 

A busca pela construção de um ramo, se é que isto é realmente importante, 

passa mais pela compreensão das necessidades, expectativas e identidades socialmente 

contruídas do que pela estruturação e racionalização de códigos legais; e o MCI sequer 

tem a pretensão de codificar. Assim como o Direito Comercial permanece intacto à 

mudança da sede legislativa de parte de sua regulação e o Direito Ambiental independe 

de um código próprio, um Direito das tecnologias da informação pode vir a se firmar.  
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Resumo 

Este artigo visa discorrer acerca de atuais e vindouros desafios éticos, técnicos e teleológicos 
dos quais a Ciência e o Direito da Propriedade Intelectual hão de enfrentar junto à chamada 
“Sociedade Biotecnológica”. Percorre, assim, estudos sobre a gênese deste mundo 
“biotecnologizado” e, deles, a perspectiva de uma nova era, com nomeados desafios e 
oportunidades para um futuro não distante. Com igual intento, busca lançar questionamentos 
sobre da própria abrangência do que vem a ser, de fato, uma “criação biotecnológica”. 
Finaliza expondo os desafios para a Ciência Jurídica e para Propriedade Intelectual neste 
“admirável” Século da Biotecnologia. 
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Abstract 

This article aims to argue about current and future ethical, technical and purpose of which 
Science and the Intellectual Property Law are to face with the so-called “Biotechnology 
Society”. Runs, thus, studies on the genesis of this “biotechnologized” world and, of them, the 
prospect of a new era, with appointed challenges and opportunities for a not distant future. 
With the same purpose, to cast doubts on the very scope of what is to be, in fact, a 
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“biotechnology creation”. Finish exposing the challenges for Legal Science and Intellectual 
Property in this “brave” Biotech Century. 
Keywords: 
Biotechnology. Bioethics. Biopatente. 

1. Introdução 

O presente texto visa, inicialmente, a cooptação de digressões, sobretudo para além 

das costumeiras dialéticas jurídicas concernentes ao temário da Propriedade Intelectual e do 

Biodireito, às circunstâncias que, dentro de uma macro-perspectiva circundante aos estudos de 

Direito e Cidadania, possam apontar – qual um exercício de antecipação cronológica de um 

fato social – os desafios – éticos, técnicos e, quiçá, teleológicos – que a Ciência (lato sensu) e 

o Direito (stricto sensu) da Propriedade Intelectual hão de recepcionar ante à chamada 

“Sociedade Biotecnológica” – termo utilizado por Andreya Navarro (2007). Figura, pois, 

como base conceitual apropriável pela Sociologia da Propriedade Intelectual – experienciada, 

aqui, 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 do CESED/Facisa (Centro de Ensino Superior e 

Desenvolvimento, Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas). 

O GESPI, enquanto substrato de uma das subáreas sociológicas das Ciências Sociais, 

em suas linhas de pesquisa, objetiva debater o papel dos Direitos Autorais e Industriais na 

sociedade moderna, mormente diante das diferentes perspectivas hermenêuticas dadas a partir 

da revisitação sócio-cultural de conceitos técnico-jurídicos clássicos, em virtude das 

mudanças político-econômicas advindas, sobretudo, da expansão das Tecnologias da 

Informação e Comunicação e, delas, todo arcabouço criativo coletivizado às expensas da 

“Sociedade em Rede” – à luz de Manuel Castells (1999) – da qual a vertente Biotecnológica, 

ora sintonizada, se mostra mais que aparente, mas condição sine qua non para as mais 

diferentes práticas sociais vindouras. 

Assim, o texto em tela percorre, conceitualmente, construtos que visam, sob uma 

lógica introdutória, tecer bases teóricas sobre a gênese desta “tal” Sociedade Biotecnológica e, 

dela, a perspectiva de uma nova era, com nomeados desafios e oportunidades para um futuro 

não distante. Busca, igualmente, lançar questionamentos, fulcrados neste mesmo exercício 

“futurológico” acerca do que se propõe chamar de “nova” Propriedade Intelectual, com norte 

à própria abrangência do que vem a ser, de fato, uma “criação biotecnológica”. 
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Finda, então, apontando – como sugerido no próprio título – os desafios para a 

Ciência Jurídica e para Propriedade Intelectual neste “Brave New World” – inimaginável 

sequer à mais hipotética personificação do “Human Element Manager”, nas divagações tão 

brilhantemente escritas por Aldous Huxley (1932) – aqui suportadas pelo ideário de Jeremy 

Rifkin (1998), para quem, como outros, diz ser, o Século XXI, o Século da Biotecnologia. 

2. Sociedade Biotecnológica 

A biotecnologia trouxe várias soluções de problemas em benefício da sociedade. Tais 

benefícios são resultado, sobretudo, dos crescentes desenvolvimentos da biologia molecular, 

bioquímica e genética. A “Sociedade de Risco”, à luz de Urick Beck (1986) – cujo principal 

conceito advém do livro “Risikogesellschaft: auf dem weg in eine andere moderne” / A 

Sociedade do Risco: rumo a uma nova modernidade (Frankfurt: Suhrkarnp, 1986)”, embasa a 

ideia de que os desenvolvimentos ocorridos, em nível global, a partir de meados do século 

passado, romperam com a estrutura da sociedade industrial clássica, afastando-a e fazendo 

surgir a sociedade industrial do risco – hoje em ressignificância numa nova roupagem, 

englobando, agora, os desafios biotecnológicos. 

Durante anos, os processos de desenvolvimento introduziram danos irreversíveis que 

culminaram em desastres de grandes proporções, especialmente por força da exploração 

ilimitada dos recursos naturais. Beck sinalizou para os efeitos negativos da exploração e do 

desenvolvimento tecnológico, que acabariam por ameaçar a própria coletividade. 

A constatação de que a exploração insustentável dos bens traz a possibilidade de 

desencadeamento de graves desastres fez com que a sociedade reclamasse pela instituição de 

novas formas de controle, não só do perigo, mas especialmente do risco. 

Sublinhe-se que – ao contrário do perigo, que aponta para uma situação direta de 

potencial lesão e assume o dano como hipótese concreta a ser considerada – o risco identifica 

a possibilidade abstrata de ocorrência de um gravame, uma probabilidade que admite 

diferentes graus de estimativa. 

É essa gestão do risco que também passa a ter reflexo na Sociedade Biotecnológica, 

ensejando várias atuações do mundo jurídico. 

A dimensão social e cultural da denominada Propriedade Intelectual, importante 

dimensão não-econômica, em contraste com a dimensão econômica dos Direitos de 
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Propriedade Industrial, onde avulta o Direito Patentário, tem vindo a agregar um crescente 

interesse por parte dos investigadores. Trata-se, indubitavelmente, da gênese de uma nova era. 

2.1. A gênese de uma nova era 

A biotecnologia contribui em atividades necessárias à sobrevivência humana, como 

produção de alimentos, terapia gênica, controle de pragas, diagnóstico de doenças 

hereditárias, produção farmacêutica, dentre outros. 

Os avanços científicos e tecnológicos nesta área, frequentemente reacendem a 

discussão pública e a polêmicas obre a ética de alguns procedimentos. A ciência jurídica tenta 

balizar os contornos dos limites e precauções desejáveis no incremento de novas técnicas. 

A genética é uma ciência relativamente nova. As leis de Mendel começaram a ser 

aplicadas no início do século XX e a descoberta da dupla hélice do DNA por Watson e Crick 

deu-se em 1953. Não obstante sua jovialidade, a ciência genética teve avanços consideráveis. 

Novos termos e conceitos foram incorporados, como: plantas e animais transgênicos, 

clonagem, produção de proteínas e terapia gênica. 

A gênese desta nova era busca, na verdade, uma imprescindível narrativa 

interdisciplinar da investigação biotecnológica e dos seus resultados. É dever sempre lembrar 

da indesejável polarização entre as “Ciências da Natureza” (a Biologia, a Química, a Física) e 

as ditas “Ciências Sociais”, aqui onde avulta o Direito. O perigo a evitar é a recíproca 

ignorância e o elitismo – e, não raras vezes, a recíproca iliteracia sobre os temas do outro 

quadrante – entre os “cientistas sociais” e os corifeus das “ciências naturais”, qual aludido em 

Remédio Marques (2011). 

2.2. Oportunidades e desafios para um futuro bem próximo 

Na União Europeia, em 7 de Julho de 1998, foi publicada a Diretiva 98/44/CE sobre 

a proteção jurídica das invenções biotecnológicas, tentando harmonizar, pela primeira vez no 

quadro legal europeu, o regime de patentes deste tipo de invenções quanto ao objeto e ao 

âmbito de proteção. 

Ocorre que a fruição industrial e a percepção utilitarista das produções 

biotecnológicas entram em contraste com aspectos éticos e com realidades protegidas pela 

Propriedade Intelectual, nomeadamente com a manipulação genética de alimentos e as 

patentes de sementes que contrastam com o direito à alimentação e o acesso aos cuidados de 

saúde em contraposição ao sistema de patentes de fármacos. 
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As discussões sobre o aproveitamento econômico dos recursos da biodiversidade, 
em geral, estão presas a uma estrutura analítica que identifica uma rígida assimetria 
de possibilidades de ganhos efetivos na exploração de tais recursos. Os países ricos 
em recursos biológicos, mas pobres em tecnologia, são colocados de um lado, 
enquanto os países com extensos recursos científicos, técnicos e tecnológicos são 
apontados para outro. Esse arcabouço impacta nas decisões nacionais de vários 
países e nas articulações de tratados internacionais relacionados aos mais variados 
setores e questões, tais como as ambientais, as associadas ao comércio internacional 
e ao desenvolvimento econômico. (CARVAJAL, et al., 2013, p.29). 

Insta, pois, o desafio de conciliar a fruição econômica e comercial do mercado criado 

pelo regime de patentes biotecnológicas com a questão bioética e o sentido social do consumo 

destes produtos. 

Reconhece-se os elementos naturais como matérias suscetíveis de manipulação, 

sendo o ser humano dotado de capacidades para operar e alterar a realidade gênica destes 

elementos. O desafio é verificar em que medida as patentes biológicas contribuem para a 

investigação e obtenção de invenções socialmente mais valiosas, melhorando a qualidade de 

vida das pessoas. Nesta perspectiva, Milton Barcellos (2009, p.148), cita Vandana Shiva, que 

diz: 

Quando os direitos de propriedade para formas de vida são reivindicados, isso se faz 
sob a alegação de que elas são novas, inéditas e inexistentes na natureza. Entretanto, 
quando chega o momento de os “proprietários” assumirem a responsabilidade pelas 
conseqüências de liberar no meio ambiente organismos geneticamente modificados 
(OGM), de repente, as formas de vida deixam de ser novas. Elas são naturais e, 
portanto, seguras, sendo a questão da biossegurança tratada como improcedente. 
Assim, para serem possuídos, os organismos são tratados como não-naturais; quando 
o impacto ecológico de liberar OGMs é questionado pelos ambientalistas, esses 
mesmos organismos passam a ser naturais. Essas concepções cambiantes do 
“natural” mostram que a ciência, que alega ter os níveis máximos de objetividade, é, 
na verdade, muito subjetiva e oportunista na sua abordagem da natureza. (SHIVA, 
2001, p.45). 

Outro desafio é o acesso a esses novos produtos, uma vez que essas inovações 

biotecnológicas são financiadas por grupos econômicos. Coloca-se a questão da titularidade 

do direito de patente, sobretudo se a criação foi efetuada sob encomenda: a titularidade da 

patente caberia necessariamente à pessoa jurídica encomendante – como no Brasil – em 

detrimento da pessoa que exerceu a atividade inventiva, na rigidez – nem sempre justa – do 

Título I, Capítulo XIV da Lei nº 9.279/1996? 

Remédio Marques ainda destaca a questão da proteção por direito de patente de 

certas realidades biológicas, maxime as sequências genéticas, incluindo as sequências 

genéticas dos seres humanos e a proteção das informações farmacológicas de medicamentos 

de referência, por ocasião da submissão de pedidos de aprovação de medicamentos genéricos 
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e os direitos exclusivos de comercialização reconhecidos ao titular da autorização de 

comercialização do medicamento. 

Ademais, sempre existirá a preocupação com a biossegurança, com os 

condicionamentos à investigação científica, partilha de conhecimento, a aplicação do 

princípio da precaução e com a toxicidade, sem citar, também, o próprio sentido – aplicável 

no Direito brasileiro – do não patenteamento daquilo seja “contrário à moral ou aos bons 

costumes” que, como lembra Barcellos (2009), pode, sim, abarcar patentes relacionadas à 

biotecnologia que, segundo o autor, em determinados casos, além de envolver princípios de 

direitos e garantias fundamentais, também salvaguarda o núcleo essencial da dignidade da 

pessoa humana. 

Todavia, a patente de materiais biológicos estaria diante de uma nova lógica da 

Propriedade Intelectual? 

As circunstâncias “neo-tecnológicas”, recalibradas na nova ordem midiática, 

impulsionada pelas Tecnologias da Informação e Comunicação e contextualizadas pelo 

construto da “Sociedade em Rede”, parecem denotar negação a estas e às mais variadas 

questões postuladas na herança pragmática do Direito Real clássico, instigado – 

veementemente – à ressignificação. 

3. Uma nova Propriedade Intelectual? 

Costumeiramente apontado como mais um braço jurídico do Direito Privado, 

dicotomicamente ramificado pelos Direito Civil e – como dito no passado – Direito 

Comercial, a Propriedade Intelectual – talvez até mesmo antes de ser “Direito” de Propriedade 

Intelectual, obviamente numa perspectiva notadamente “jus-semântica” de autonomia didática 

– já era tida como o composto jurídico afeto à proteção – por norte, monopolista – da soma 

dos direitos de criação relativos às obras literárias, artísticas e científicas, aos direitos conexos 

dos artistas intérpretes e executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às 

invenções, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas 

industriais, comerciais e de serviço e às firmas 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, consoante texto – Article 2 (viii) – da Convenção que 

instituiu a OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual, assinada em Estocolmo 

em 14 de julho de 1967 e alterada em 28 de setembro de 1979. 
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Ainda assim, como lembra Denis Borges Barbosa (2003) – ao contextualizar Josef 

Kohler e Edmond Picard como precursores (nos fins do Século XIX) da definição acima, em 

citação a Stephen Pericles Lada, na clássica obra “The International Protection of Literary 

and Artistic Property” (New York: Macmillan, 1938) –, antes da definição convencional, a 

“Propriedade intelectual” expressava-se, mais restritamente, aos Direitos Autorais – ou 

copyright – com extenso emprego, nesta acepção, na doutrina. 

De fato, não raro, ainda hoje se observa errônea dualidade de enquadramento da 

“Propriedade Intelectual” como sinônimo de “Direito Autoral”, sendo a “Propriedade 

Industrial” ramo alheio – e não subárea – daqueloutro. Nestes termos, a despeito da não 

missão introdutória ao contexto geral da Propriedade Intelectual, permite-se, aqui, uma breve 

digressão, qual exposição primária, de conceito e classificação elementar a este ramo dito 

“técnico-jurídico”. 

O termo Propriedade Intelectual é usado para designar a área do Direito que cuida da 
proteção às criações do homem nas áreas técnico-científica, literária e artística e 
também àquelas relacionadas à indústria, nas invenções, inovações, processos e 
design de um modo geral. [...] pode ser subdividida em duas grandes áreas, quais 
sejam: o Direito Autoral e o Direito Industrial. Estas, apesar de possuírem 
similaridades bastante notórias, apresentam naturezas jurídicas distintas e, 
consequentemente, tratamentos diferenciados, tanto ao nível de proteção temporal 
como ao nível de direitos pessoais e patrimoniais. (LIMA, 2006, p.31-32) 

A primeira categoria [...] 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 
artigos, os livros técnicos etc.. O Direito Autoral também abarca os Programas de 
Computador. (LIMA, 2006, p.33) 

Mais conhecido como Propriedade Industrial, a segunda categoria pode ser 
entendida como um conjunto de princípios reguladores das proteções às criações 
intelectuais no campo técnico, garantindo a exploração exclusiva por parte de seus 
criadores, com o objetivo principal de proteger e incentivar a difusão tecnológica. 
[...] abrange a concessão de patentes (invenções e modelos de utilidade) e registros 
(desenhos industriais e marcas). (LIMA, 2006, p.39) 

Em suas notas sobre as noções de propriedade versus monopólio junto à Propriedade 

Intelectual, ensina ainda Denis Borges Barbosa (2005) que, historicamente, os direitos 

exclusivos – tais quais os outorgados aos criadores das ciências, das artes e das técnicas – 

sempre foram partícipes de uma discussão hermenêutica quanto às suas classificações como 

apontados ao “proprietário” ou ao “monopolista”. Como, positivamente, o tipo clássico dos 

direitos exclusivos é a “propriedade”, tem-se, pois, que os sistemas jurídicos decorrentes 
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passariam a utilizá-la para compor o quadro onde se colocam os direitos sobre os bens (res) – 

no caso aqui em tela, os imateriais e, deles, os intelectuais. 

Contudo – lembra –, a classificação jurisprudencial mais costumeira aloca tais 

direitos exclusivos como “monopólios”, numa circunstância não apenas retórica, mas em 

representação a uma posição que tribunais e doutrina firmemente – ainda hoje, inclusive – 

visavam em manter. 

A visão hodierna do “monopólio” da Propriedade Intelectual equipara-se – para não 

dizer “sucumbe-se” – à perspectiva social, mormente pela cada vez mais solidificação 

principiológica de sua base constitutiva, enquanto Direito Humano Fundamental, e para 

ambos lados da moeda: ao detentor, ao qual deve ser dada retribuição justa pelo intento 

criativo direcionado ao desenvolvimento da corporificação de sua engenhosidade – artístico-

científica ou inventiva – e à sociedade como um todo, ente para o qual é direcionada a 

criação, cujo direito de aquisição ou consumo perpassa apenas perspectivas basilares dos jus 

utendi et fruendi da coisa posta, restando tão só – qual monopólio; exclusivo – ao proprietário 

intelectual o “abuso” – ou uso absoluto – dela. 

É notório que esta perspectiva – com tão simplista visão – não se coaduna aos 

postulados norteadores da própria concepção de “função social” que a propriedade urge 

desempenhar. 

Ora, o exercício da função social, enquanto atributo fundamental atrelado ao Direito 

de Propriedade – mesmo que numa perspectiva lato senso – nada mais é do que o 

enquadramento da figura humana no centro da sociedade, entendendo-se que, para o seu 

desenvolvimento, é necessária a busca incessante de informações, pois, nesse sentido, é 

importante para a evolução da sociedade, a busca pelo saber como instrumento motivador do 

desenvolvimento tecnológico, como instrumento de mutação da realidade social e, 

consequentemente, da boa governança. 

Sendo assim, o indivíduo reveste-se do caráter de agente ativo nas relações sócio-

desenvolvimentistas e conseguirá cumprir tal responsabilidade através da realização de 

pesquisas e do aperfeiçoamento do conhecimento. 

E é justamente no conhecimento que se identifica o ponto crucial deste estudo, pois é 

através dele que pode ser observado o funcionamento da sociedade como um todo. Isto 

porque toda a estrutura pertencente à sociedade decorre de descobertas e inovações, sejam 

elas: políticas, naturais ou culturais.  
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A dependência tecnológica gera, como resultado, a dependência econômica e social, 

principalmente – como alude Thiago Paluma Rocha (2006) – quando a tecnologia de que o 

Estado menos desenvolvido necessita é geradora de bem-estar social. 

A Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública, adotada na Quarta 
Conferência Ministerial da OMC, de 09 a 14 de novembro de 2001, representou uma 
mudança de paradigma nas relações comerciais internacionais, ao reconhecer que os 
direitos de propriedade intelectual não são absolutos, nem superiores, aos outros 
direitos fundamentais. Reconheceu, ainda, a gravidade dos problemas de saúde 
pública que afligem países pouco desenvolvidos e em desenvolvimento (como Aids, 
tuberculose, malária e outras epidemias), refletindo as preocupações desses países 
sobre as implicações do acordo TRIPS em relação à saúde pública em geral. 
(PIOVESAN, 2007, p.24). 

Neste diapasão, recorre-se a Gilles Deleuze & Félix Guatarri (1995) e ao que eles 
chamam de “Metáfora do Rizoma”, para a qual, segundo o princípio de ruptura “a-
significante”, acerca dos cortes por demais relevantes que separam ou atravessam uma 
estrutura, um rizoma pode romper-se, se quebrado em um lugar qualquer, e, mesmo assim, 
retomar segundo uma ou outra de suas linhas e segundo outras linhas. E assim é também o 
conhecimento – e, claro, a propriedade (ou monopólio, como queiram) dele resultante –, às 
vezes fragmentário, outras, abruptamente separado, mas invariavelmente revivificado, 
permanentemente remixado e colaborativamente relido. 

Reflexos de um mundo neo-antropofágico – já neologizado na “remixofagia” – e 
descrito na filosofia contemporânea de Lawrence Lessig em “Remix: Making Art and 
Commerce Thrive in the Hybrid Economy” (New York: The Penguin Press, 2008). 

Assim, cada pessoa, em suas relações interpessoais, contribui com seu próprio 
conhecimento e, em prol da coletividade, com o conhecimento dos outros, de forma que a 
inteligência passa a ser aprendida e apreendida não mais como algo estanque e 
individualizado, mas como o vetor resultante da soma de vários outros, transformando os 
agentes passivos na recepção da informação em atores – e autores – principais na construção 
de um novo saber – know-how, know-why, know-who – cada vez mais coletivizado – e sem 
entropia – não só quanto ao pólo receptor, mas, sobretudo ao pólo emissor. 

Vislumbra-se, aqui, o que Pierre Lévy (1993) chama de “Inteligência Coletiva”, uma 
inteligência distribuída por toda parte – ubiquamente – incessantemente valorizada, 
coordenada em tempo real, que resulta uma mobilização efetiva das competências. 

Há uma nova roupagem para o conceito geral de apropriação “de ideias” e a nova era, 
dita Sociedade da Informação, reinventa a própria noção de propriedade, quiçá de monopólio 
intelectual, como tão bem aludido desta metáfora, atribuída a George Bernard Shaw (s.d.), 
segundo o qual: “If you have an Apple and I have an Apple and we exchange these apples, 
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then you and I will still each have one apple. But if you have an idea and I have an idea and 
we exchange these ideas, then each of us will have two ideas”. Ou seja, se você tem uma maçã 
e eu tenho uma maçã e a trocamos, ao final, tanto eu como você, continuaremos com uma 
maçã; mas se você tem uma ideia e eu tenho uma ideia e nós a trocamos, ao final, eu terei 
duas ideias e você terá duas ideias. Simples: “ideias” não são “maças”! 

Evocamos a passagem de uma propriedade territorial rígida à retribuição de 
flutuações desterritorializadoras, e a transformação de uma economia do valor de 
troca em economia do valor de uso. Na verdade, essas formulações são mais uma 
metáfora do que uma caracterização conceitualmente rigorosa. Estritamente falando, 
eu diria que, quando compro um livro ou um disco, pago por algo real, o suporte 
físico da informação [a maça, da metáfora de Shaw]. O livro que não leio me custa 
tão caro quanto o que leio. A quantidade de livros é limitada: um livro que está em 
minha biblioteca não está na sua. Estamos ainda no domínio dos recursos raros. [Ao 
contrário] Se compro direitos [ideias, em Shaw], não pago mais por algo real, mas 
algo potencial, a possibilidade de realizar ou de copiar a informação quantas vezes 
eu quiser. (LÉVY, 2011, p.66-67). 

Neste contexto, em atenção aos ideários do compartilhamento de conhecimento, de 
forma livre, e em convergência às suas necessidades de propagação, salvaguardados aos 
produtores de obras intelectuais, emergem formas alternativas de licenciamento público de 
Direitos Intelectuais, a fim de incidirem no gerenciamento de suas obras, autorizando alguns 
usos sobre a criação e vedando outros. 

Surgem, pois, as licenças copyleft, como novos modelos de “contratos atípicos” – 
assim nomeados pelo Direito –, suportados na fonte principiológica da liberdade atribuída às 
partes para acordarem em respeito aos seus interesses, observadas a boa-fé e a licitude 
contratual. Sua base consiste em permitir que atribuições sejam utilizadas e compartilhadas 
com o auxílio de licenças jurídicas públicas. Neste norte, inspirados nos postulados da Open 
Source Initiative, movimentos derivados dessa nova forma de pensar e fazer a Propriedade 
Intelectual surgiram e se disseminaram, a exemplo do Open Science, do Open Innovation e – 
no presente contexto – do Open Source Biotechnology. 

Acerca das diretivas surgidas nesta perspectiva, Peter Suber (2012) elenca três 
declarações públicas: 1. “Budapest Open Initiative” (fevereiro de 2002); 2. “Bethesda 
Statement on Open Access Publishing” (junho de 2003); e 3. “Berlin Declaration on Open 
Access to Knowledge in the Science and Humanities” (outubro 2003). Em todas, postulava-se, 
a diminuição de preços (com tendência à gratuidade) e a remoção de barreiras às permissões 
de uso ao conhecimento, contudo, sempre em observância ao respeito atributivo do trabalho 
ao autor, condição elementar, posto ser componente personalíssimo – moral – derivado da 
natureza jurídica dicotômica, dos direitos postos aos criadores. 

É, pois, inequivocamente, o embrião para se desenhar uma nova Propriedade 
Intelectual, divagada à perspectiva de um verdadeiro “usufruto intelectual”, numa sociedade 
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cercada de dados – e “biodados”! – com cada vez menos espaço à propriedade (monopólio) e 
cada vez mais ação ao coletivo intelectual, em contraponto a num futuro mundo eugênico e 
coletivo cuja imaginação, para além de Huxley, assusta, na lucubração de Rifkin. 

The mapping of the human genome, the increasing ability to screen for genetic 
diseases and disorders, the new reproductive technologies, and the new techniques 
for human genetic manipulation comprise the fourth strand of the operational matrix 
of Biotech Century and establish the technological foundation for a commercial 
eugenics civilization. Human gene screening and therapy raise the very real 
possibility that, for the first time in history, we might be able to reengineer the 
genetic blueprints of evolution on Earth. The prospect of creating new eugenic man 
and woman is no longer just the dream of wild-eyed political demagogues but rather 
a soon-to-be-available consumer option and a potentially lucrative commercial 
market. (RIFKIN, 1998. p.116) 

Para Andreya Navarro (2007), um mundo no qual institutos de pesquisa, governos e 
corporações transnacionais deterão patentes da composição da raça humana, suas células, 
órgãos e tecidos. “Proprietários Intelectuais” de microorganismos, animais e plantas; donos de 
um poder, sem precedentes, a ditar como nós, nossos descendentes imediatos e as futuras 
gerações hão de viver. 

Neste contexto, estaria a Propriedade Intelectual na pecha de vilão? 

3.1. Afinal, o que é “criação biotecnológica”? 

Às ditas “criações biotecnológicas” são reputadas equivalentes variedades estético-

formais-funcionais como para quaisquer criações “do espírito” – para se usar a mesma dicção 

legal e doutrinária referente ao ser humano que concebe, inventa, designa –, qual 

manifestação divinal da materialização de um engenho que nada mais significa que a própria 

capacidade de tornar o homem, simplesmente, homem – que, “[...] à semelhança de Deus, 

cria” – assim sublimado por José de Oliveira Ascensão (2012, p.11). 

Desta feita, impossível associação da criação na biotecnologia apenas à tutela dos 

Direitos Industriais ou Autorais, em inversa exclusão, como se fora tão só resultado de 

intenção inventiva ou, se não, manifestação artística. É a biotecnologia, pois, base para ambas 

e para além. 

Manifesta-se, assim, na base tecnológica da indústria farmacêutica, na composição 

de biomateriais e na mutação gênica de novas cultivares, em mesmo compasso com que se 

aproxima – no originário conceito dos Sistemas de Informação – dos bancos de dados – ainda 

que brutos – não enriquecidos – todavia reconhecidos pela literatura como objetos de proteção 

sui generis. 
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É, a biotecnologia, também ferramenta para a bioarte, assim bem expressa por 

Eduardo Kac por meio de sua “coelha fluorescente” e nos seus primeiros ideários em 

“Telepresence and Bio Art: Networking Humans, Rabbits and Robot” (Ann Arbor: University 

of Michigan Press, 2005).  

The makeup of this bio-logic does not consist solely of scientific knowledge or of 
biological or genetic research, concepts, measures, methods, and models. This bio-
logic is formed because the living imposes itself as a material subject that deals with 
itself, even beyond representation and current artistic and scientific categories. 
(BEC, 2007, p.83) 

Assim, se esta “bio-lógica” não é resultado apenas de pesquisa científica ou de 

definições, medidas, métodos ou modelos aplicáveis, o é porque a vida – conceito mor – se 

impõe como matéria-prima de si mesma, suas representações e sua arte. Desafio, imensurável, 

à Ciência Jurídica e à própria Propriedade Intelectual. 

4. Desafios para a Ciência Jurídica e para Propriedade Intelectual 

É fato inconteste que a dinâmica dos processos de produção, difusão e uso de 

conhecimentos científicos, tecnológicos e inovativos – elementos caracterizadores das 

economias industrializadas –, apresenta discrepâncias marcadamente visíveis em economias 

com diferentes níveis de processo de desenvolvimento. 

Em grande parte, a tecnologia expressa a habilidade de uma sociedade para 
impulsionar seu domínio tecnológico por intermédio das instituições sociais, 
inclusive o Estado. O processo histórico em que esse desenvolvimento de forças 
produtivas ocorre assinala as características da tecnologia e seus entrelaçamentos 
com as relações sociais. (CASTELLS, 2003, p.49-50). 

Nesse contexto, insere-se a biotecnologia e seu entorno. 

[O Brasil] detém 14% da biodiversidade mundial [...], e biodiversidade é o ponto de 
partida para obtenção de produtos em diversos mercados bilionários, sendo que 
todos envolvem alguma forma de propriedade intelectual. Em apenas um deles, o de 
medicamentos, um quarto dos produtos disponíveis nos Estados Unidos (maior 
mercado mundial) foi desenvolvido a partir de vegetais [...]. Como propriedade 
intelectual é peça fundamental na lógica dos principais desses mercados, surge a 
seguinte constatação da OMPI: com o avanço da moderna biotecnologia, os recursos 
genéticos estão ganhando crescente valor econômico, científico e comercial para 
uma vasta gama de interessados. Ganham também potencial valor de mercado, os 
conhecimentos tradicionais associados a esses recursos genéticos. Não se pode 
negar, a princípio, a possibilidade dessa dinâmica gerar desenvolvimento. Enquanto 
o desenvolvimento se apresenta apenas como possibilidade, os choques de interesses 
surgem como uma certeza, dada a crescente busca por esses recursos e as, cada vez 
mais freqüentes, tentativas de apropriação e a diversidade das culturas envolvidas. 
(GRISOLIA et al., 2005, p.139).  
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Atentar, portanto, para essas especificidades e, em seu interior, para as 

especificidades sociais e culturais, deve ser objetivo, inclusive, de políticas de Estado. 

Ora, em vivenciando-se a “Biotech Century”, a Propriedade Intelectual vinculada é, 

sem dúvida – nem passionalidade –, um gigantesco desafio para o Direito hodierno que, nesse 

entremeio, se desvincula de sua retórica positivista para mergulhar na volátil e subjetiva 

missão teleológica de gerar, qual necessária adequação hermenêutica e, notadamente, 

jurisprudencial, bases axiológicas para estas novas, diversas e instigantes “criações 

biotecnológicas”, já esboçadas alhures. 

Apenas a título de exemplo, juntamente às inominadas possibilidades, cita-se 

importante polêmica, contida nos enunciado das principais reflexões contemporâneas 

internacionais da Ciência e do Direito da Propriedade Intelectual, com suporte filosófico no 

fenômeno dos chamados medicamentos “genéricos”, produtos geradores de debates com 

grandes proporções – consoante apontam Milena Melo & Lucília Barros (2011) –, de forma 

tal, que passou a ser uma forte preocupação dos países detentores da tecnologia original para 

determinados medicamentos, ao alegarem, sobretudo, que o tempo legal de vigência 

patentária – majoritariamente, nas legislações, de vinte anos – destinado ao reembolso 

financeiro pelas empresas de fármacos originais, de forma exclusiva, acaba por ser ínfimo se 

comparado ao tempo transcorrido, com os recursos investidos para que o medicamento seja 

finalmente comercializado. 

A indústria argumenta, ainda, que o prazo efetivo de exploração da patente é inferior 
ao seu prazo de validade legal, em virtude de haver um longo período de tempo 
entre o patenteamento do produto e o seu lançamento no mercado, em função dos 
prazos dos testes exigidos pela regulação. O prazo de efetivo benefício da patente 
seria, assim, de apenas 6,5 anos. (Silva, Britto & Antunes, 2010, p.1822). 

Neste imbróglio, advém uma das mais controversas práticas – quer findas, quer 

hipotetizadas e/ou requeridas – pelos atores da indústria biotecnológica: o evergreening ou 

“segundo uso”. 

O evergreening é um mecanismo utilizado pelas empresas farmacêuticas, que 

consiste no depósito de pedido de uma patente para um produto – notadamente um fármaco –, 

que detém o mesmo princípio ativo, mas com outras propriedades, novas formas 

farmacêuticas, dosagens e formas de administração. 

Aqui, reflexos, por exemplo, na filosofia dos genéricos, são evidentes: 
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Data exclusivity may end up being another evergreening strategy. Generic 
companies are unable to use the original safety and efficacy data for a period of 
time. If they want to bring a product to market while data exclusivity is being 
enforced they would have to conduct their own set of clinical trials to establish 
safety and efficacy. The cost of these trials would be prohibitive. Making data 
exclusivity long enough could significantly delay the appearance of generics. 
(Faunce, 2010, p.18). 

Chamado no Brasil de “segundo uso”, é um instrumento utilizado para solicitar nova 

patente a um medicamento já conhecido, que foi aperfeiçoado; ocorre, assim, quando se 

descobre que uma determinada fórmula poderia ser útil para outra indicação terapêutica, 

assim, um “novo” produto é desenvolvimento e uma nova patente seria concedida. 

Trata-se de um mecanismo polêmico de obtenção de proteção intelectual, gerando 

confusão no mercado, sobretudo, de medicamentos, pois empresa detentora da titularidade de 

uma patente, por exemplo, pode se utilizar deste método antes que sua “propriedade” – e, 

como visto antes, seu “monopólio” – expire, podendo, via mecanismo apto a subversão da 

lógica do sistema, obter, daquela, outras patentes – de produto ou de processo. Isso acontece 

quando, no término de um período de proteção, gera-se nova proteção. 

Surge, então, o retardo – por exemplo – de entrada de medicamentos genérico, com 

preços mais acessíveis no mercado. 

Noutros casos, as empresas titulares dos medicamentos de referência peticionam e 
obtêm novas indicações terapêuticas para a mesma substância activa, ou logram ser-
lhes concedidas patentes cujo objecto traduz apenas alterações triviais ou banais na 
substância activa. Este expediente pode também ser usado quando a empresa de 
medicamentos de referência aguarda o decurso do prazo de proteção dos dados e 
apresenta uma nova autorização de entrada no mercado para uma nova forma de 
administração da substância activa ou uma nova dosagem, sendo certo, todavia, que 
na União Européia, somente se admitem novas AIM [Autorização de Introdução do 
Produto no Mercado] para formas farmacêuticas não orais de libertação ou de 
administração. Assim, uma vez efectuados os testes e ensaios respeitantes à nova 
forma farmacêutica, é reconhecido à empresa de medicamentos de referência um 
novo prazo de protecção dos dados. (MARQUES, 2008, p.77). 

Tal mecanismo tem por objetivo implementar algum tipo de diferenciação em 

relação à composição original para a produção de genéricos, se valendo de inovações 

incrementais em produtos já existentes para se conseguir um novo tipo de patente e, 

consequentemente, um novo período de vigência de proteção de propriedade intelectual para o 

medicamento reelaborado. 

Contudo, tem-se que, mesmo com o medicamento no mercado, anos mais tarde, a 

empresa fabricante de medicamentos originários pode descobrir que a fórmula destinada à 

elaboração daquele produto pode agir contra uma enfermidade distinta daquela inicialmente 

especificada em sua posologia e, portanto, uma nova requisição de patente – ou, até, um 
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conjunto de requisições de patente – pode ser produzida para este novo uso da molécula já 

conhecida. 

O fato é que o evergreening pode ser considerado legal, haja vista não haver previsão 

contrária expressamente estipulada no texto do TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects 

of Intellectual Property Rights) acordo sobre aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 

relacionados ao comércio, de 1994. Apesar da inovação do medicamento ser ínfima, o fato é 

que se torna plenamente aceitável a mudança de funcionalidade do fármaco em virtude da 

aplicação deste estar relacionado a mais de um aspecto medicinal para sua proteção, portanto, 

tornando concreta a inovação do fabrico do medicamento. 

The “linkage” form of patent “evergreening” is an important strategy that 
multinational pharmaceutical companies have been using in the United States since 
the passage of the Waxman-Hatch legislation in 1984, to prolong rent profits over 
“blockbuster” (high total revenue) drugs. This legislation was originally designed to 
facilitate easier market entry for generic pharmaceuticals, in return for extending the 
patent term of brand name competitors as a partial compensation for delayed 
regulatory (safety, efficacy and quality) approvals (FAUNCE & LEXCHIN, 2007). 

Um medicamento único pode, portanto, ter variadas inovações, dependendo do 

objetivo que se deseja alcançar. Nesse sentido, de acordo com a razão escolhida, como frisado 

por Gustavo Arruda & Pablo Cerdeira (2007), as empresas farmacêuticas podem se utilizar de 

diversas razões para aplicar o evergreening. Apontam Milena Melo & Lucília Barros (2011): 

uma prescrição médica (método de uso ou uso para fins terapêuticos aliado a um objetivo); 

uma combinação de produtos (medicamentos que atuando em conjunto produzem efeito 

diferenciado); um produto (um princípio ativo); e um processo produtivo (desenvolvimento, 

concentração, purificação). 

A questão focal da suscitada polêmica reside na proteção concedida pela legislação 

para o produto farmacêutico, pois, apesar da circunstanciada legalidade, o que se identifica, 

numa primeira perspectiva, é a ocorrência de uma estratégia – não necessariamente ética –, 

utilizada pelas empresas produtoras de medicamentos originários, para afastar a concorrência; 

fulcro natural da lógica monopolista ora já comentada. 

Encontra-se, portanto, à primeira vista, certo desequilíbrio e desvio na finalidade do 

instituto de proteção às inovações tecnológicas – e à Propriedade Intelectual lato sensu –, pois 

as empresas que se destinam à produção de medicamentos originais se utilizam de lacunas 

legais para burlar os objetivos de saúde pública e o acesso a medicamentos, permitindo, 

portanto, a proteção de substâncias não cabíveis de apropriação intelectual. Contudo, é de 
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extrema relevância ressaltar que nem sempre existe a possibilidade de ser concedida nova 

patente para um produto reelaborado por meio do “segundo uso”, haja vista depender 

exclusivamente de uma análise elaborada das questões suscitadas na descrição da inovação, 

papel decisivo – notadamente no primeiro momento do processo de patenteamento – do 

avaliador do pedido que, no caso do Brasil, é o examinador de patentes, Servidor Público 

Federal lotado no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). 

Urge apontar, como é possível se depreender a partir dos conceitos acima, que não 

existe um padrão jurídico – no âmbito internacional – no tocante ao sistema de concessão do 

evergreening, razão pela qual o estabelecimento do referido mecanismo vai depender 

exclusivamente do sistema legal interno de cada país, podendo, portanto, variar conforme 

cada preceito jurídico estabelecido nos ordenamentos internos. 

Alguns países em desenvolvimento têm observado uma significativa proliferação de 

evegreening nos produtos farmacêuticos, como mecanismos para tentar barrar a entrada de 

genéricos no mercado ou, ainda, para limitar o acesso de medicamentos. 

[…] Segundo a IMS Health, empresa que pesquisa e fornece dados sobre a indústria 
farmacêutica, os genéricos respondem por mais de 20% das vendas em unidades no 
mercado farmacêutico. Isso certamente representa uma economia de milhões de 
dólares com a população de medicamentos a baixo custo para doenças prevalentes, 
como hipertensão arterial ou a diabetes mellitus. Basta visitar a farmácia mais 
próxima para verificar o impacto sobre a população. [...] em países onde o mercado 
de genéricos já é mais maduro, estes representam até 60% das vendas. (FONSECA 
& UZIEL, 2012, p.27). 

No ordenamento jurídico brasileiro, a prática do evergreening, ou “segundo uso”, 

reveste-se de características peculiares, pois existem quesitos legais, tanto na Lei de 

Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) quanto na Constituição Federal, que conduzem 

para a rejeição da prática, contudo, o que se verifica é a utilização de tal estratégia de maneira 

recorrente. 

Cabe lembrar que o TRIPs impõe que patentes sejam concedidas sem discriminação 

quanto à área tecnológica; vedar invenções de determinadas áreas, como a farmacêutica, por 

exemplo, pode configurar, à discricionariedade do nacional, conflito com o referido acordo – 

vide artigo 27. 

De forma contrária, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 

consoante competência dada pela Lei nº 10.196/2001, de avocar anuência prévia em relação à 

concessão de patentes farmacêuticas, observa a não concessão de proteção legal para pedido 

de patente de segundo uso médico, ainda que sob alvo de demasiada crítica que a reputa como 
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responsável tão só para analisar a viabilidade de proteção legal para os produtos de uso 

médico, ao que deveria apenas restringir-se ao controle sanitário do produto. 

Although occurs rejections regarding the legitimacy of the existence of such an 
attribute, that, according to some authors, would be an affront to Intellectual 
Property Laws, and the autonomy of the patent examiner, the prior consent can be 
considered a demonstration that Brazilian rules are on the right way to the fair 
process of pharmaceutical patent applications and, plus, that the its acquiescence 
before the formal exam of the Brazilian National Institute of Industrial Property 
(INPI) is correct. (LIMA et al., 2014, p.206). 

Discursos, críticas e questionamentos que sinalizam necessariamente para o perfil 

desenvolvimentista necessário às novas civilizações. 

Assim, apontando às teorias de Schumpeter, Maria das Graças Fonseca & Daniela 

Uziel (2012), sustentadas pelos vários modelos de inovação propostos pelo célebre 

economista, questionam o “sucesso”, por exemplo, no Brasil, de programas de “genéricos”. 

A regulação dos genéricos foi uma oportunidade inegavelmente bem aproveitada, 
levando a um grande crescimento da indústria farmacêutica nacional. [...] O grande 
dessa iniciativa deixou, no entanto, à deriva a preocupação com a inovação e a 
competição no mercado nacional. Os grandes pivôs do crescimento da indústria 
farmacêutica baseiam seu sucesso em produtos cuja patente já expirou ou está em 
vias de expirar. Fica a pergunta: é esse o único modelo para se investir daqui em 
diante? Não deveríamos implantar uma transição entre esse modelo e um de 
inovação? (FONSECA & UZIEL, 2012, p.27). 

Numa visão schumpeteriana, desenvolvimento pode ser entendido como mudanças 

da vida econômica que não lhe são impostas de fora, mas que surgem de dentro, por sua 

própria iniciativa. 

O desenvolvimento, no sentido em que o tomamos, é um fenômeno distinto, 
inteiramente estranho ao que pode ser observado no fluxo circular ou na tendência 
para o equilíbrio. É uma mudança espontânea e descontínua nos canais do fluxo, 
perturbação do equilíbrio, que altera e desloca para sempre o estado de equilíbrio 
previamente existente. (SCHUMPETER, 1997, p.75). 

Para ele, as inovações abalizam: a introdução de um novo produto; um novo método 

de produção; a abertura de um novo mercado, dentro ou fora do país; uma nova fonte de 

oferta de matéria-prima; e novidades na organização industrial, levando tanto à formação de 

monopólio como à fragmentação de uma posição monopolista. Argumentos iniciais – 

seguramente cabíveis – para justificar tanto o “fechamento” no sentido próprio da estrutura 

clássica da Propriedade Intelectual como – interessante ver assim – diametralmente o seu 

oposto, em filosofias muito próprias como a da “Inovação Aberta” – Open Innovation – 
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paradigma do Open Source Biotechnology, “utopia” digredida por Krishna Srinivas, quando 

diz: 

The success of Open Source software has attracted much attention and the 
applicability of Open Source models in non-software contexts has been proposed as 
an alternative innovation model and as a solution to some of the problems with the 
current intellectual property system. In recent years the applicability of Open Source 
models for drug discovery and development has been discussed in academic 
literature. Although there is much scepticism about the proposal to extend Open 
Source models/licences to non-software contexts, there is a growing interest in 
applying them in fields like biology and biotechnology, partly because of the 
success of non-proprietary initiatives like the SNP [Single Nucleotide 
Polymorphisms] Consortium and the HapMap [haplotype map] project and also 
because of initiatives like BIOS. (SRINIVAS, 2010, p.263-264) 

Utopia ou não, o autor cita o caso da OSDD (Open Source Drug Discovery), de fato, 

uma ideia viável, que merece todo o apoio necessário para que possa ser aprimorado e 

abrangido em nível mundial. 

Programa de Saúde do CSIR (Council of Scientific and Industrial Research), 

fomentado pelo Governo da Índia, o OSDD desenvolve, em parceria com uma série de 

Institutos de Pesquisa, Universidades, Setor Privado e Organizações Científicas, P&D 

(Pesquisa e Desenvolvimento) com vistas ao tratamento de doenças infecciosas, 

necessariamente objetivando o desenvolvimento e fornecimento acessível de drogas para 

doenças tropicais negligenciadas, a exemplo da tuberculose, da malária e da leishmaniose. 

Abriga cerca de 7.500 participantes inscritos, de 130 países diferentes e um lema: 

“Collaborate–Discover–Share” (colaborar, descobrir, compartilhar), postulados – como já 

divagado – de um nova forma de pensar e fazer a Propriedade Intelectual, cada vez menos 

“propriedade”, cada vez mais “intelectual”. 

5. Considerações 

O acordo TRIPs causou impactos significativos em algumas regras do 

desenvolvimento sustentável, por exemplo, nas questões relacionadas à saúde, nutrição e 

segurança alimentar, em contraponto à decantada inibição estratégica da qual o regime de 

patentes é, por parte da doutrina, considerado. 

O desenvolvimento das denominadas “tecnologias limpas” tem sido essencial para 

que os países pudessem cumprir o determinado pelos acordos internacionais de proteção ao 

meio ambiente. Quanto maiores forem as cooperações, assistências e integrações entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, maior será a transferência de tecnologia relacionada 

com políticas ambientais. 
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O sistema de funcionamento da Propriedade Intelectual não só depende mas colabora 

intensamente para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, digna e fraterna, onde seja 

capaz de identificar, de fato, a existência de um “Estado Social”, que busca cumprir um 

princípio basilar de qualquer país, nomeadamente, o princípio do não retrocesso social. 

As flexibilidades previstas naquele citado acordo sobre Direitos de Propriedade 

Intelectual relacionados ao comércio podem causar um impacto significativo sobre as 

políticas de saúde pública, em especial, o acesso da população aos medicamentos, já que cada 

país poderá incorporar, de formas diferenciadas, suas diretrizes, de modo a projetar às leis 

nacionais, a melhor compatibilidade às reivindicações de sua população; seguramente uma 

ponte conceitual em relação à filosofia do cooperativismo presente em movimentos como o 

Open Source Drug Discovery. 

É notório que países que não incorporam regras justas de proteção intelectual acabam 

apresentando deficiências substanciais no que tange ao processo de inovação tecnológica, de 

maneira que não apresenta evolução harmônica com relação aos demais países, num sistema 

internacional. Contudo, também é evidente que tal incorporação não se adstringe a 

perspectivas singularmente monopolistas, em face, sobretudo da discricionariedade 

principiológica dada ao titular de uma Propriedade Intelectual – qual qualquer outra – de 

exercício pleno do jus abutendi que, adiante o laico sentido de “abuso”, há de ser visto como 

“separação” ou “distanciamento” do uso, isto é, ir além do jus utendi, num uso pró-coletivo. 

Prenúncio de uma “nova” Propriedade Intelectual? Talvez sim, mas, provavelmente 

não! Ela jaz em plena exequibilidade; o que se aponta é num redirecionamento, assim como 

todo processo evolutivo – inclusive jurídico –, com “novas” perspectivas, que nada mais 

figuram que novos pensamentos, novas hermenêuticas; simples releitura. 
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1. Abertura: Opus Tecnologicae. 

 

Macunaíma 1  é um caricato anti-herói da literatura brasileira, de um 

nacionalismo marcante, o qual sua identificação com a cultura indigenista, como 

traço essencial da verticalização do personagem nesse nacionalismo cultural e sua 

exteriorização. Exteriorização tanto física quanto relacional. 

Como poderia o personagem contribuir ao tema erigido nesse texto ? 

Certamente uma, dentre as muitas possibilidades dessa interrogação, aponta para o 

                                                 
*  Pós-Doutor em Direito Privado pela UFPR. Doutor em Direito Civil e Sociedades pela 

UFPR. Mestre em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica – PUCRS. Pós-
graduado em Direito Processual Civil pela PUCRS. Professor e Orientador nos Programas 
de Pós-Graduação da PUCRS. Líder do Grupo de Pesquisa Prismas do Direito Civil-
Constitucional (PUCRS/CNPq). Advogado.  

** Doutorando em Direito Público pela Universidad de Burgos – Espanha. Mestrando em 

Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS. Bolsista 
Capes. Advogado.  

1  ANDRADE, Mário de. Macunaíma: o heroí sem nenhum caráter. 33. ed. Belo 
Horizonte: Garnier, 2004. 
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desalinho com o qual que vem sendo tratado, mesmo na qualificada literatura jurídica 

dedicada para ele. 

Literatura que se divide entre duas posições, uma norte-americana, outra 

europeia, para o trato da matéria. Desse ponto inicial, cartesianamente incorporado 

pela via histórica alimentada pela comparatista, irrefletidamente acabam por desaguar 

efeitos no trato concreto do tema, nas situações da vida, que facilmente escapam ao 

abstratismo dogmático. 

O tema, pois, se postará em quatro momentos, ou movimentos, como quis 

o gigante Maestro Carlos Gomes, ao desenvolver O Guaraní 2 , cujo cenário 

indigenista também serviu de fundo para a obra, e em quatro movimentos o 

enfrentou. Merece percepção, pois como ensina NIETSCHE, as palavras são 

embarcações, enquanto a música é mar. 

 

2. Segundo Movimento: Estrangeiros Chegam as Praias Tupiniquins. 

 

Olhemos um desenrolar histórico, tão caro para dogmática, porém 

encoberto pelo estruturalismo ou utilitarismo usual. Em uma esfera do, então, 

potencial mercado tecnológico, as relações bancárias, em praias tupiniquins, se 

                                                 
2  “Carlos Gomes (1836-1896) foi um maestro e compositor brasileiro. Autor da ópera "O 

Guarani", inspirada na obra do mesmo nome, escrita por José de Alencar. A música de 

Carlos Gomes, de temática brasileira e estilo italiano, inspirada basicamente nas óperas de 

Giuseppe Verdi, ultrapassou as fronteiras do Brasil e triunfou junto ao público europeu.” 
Disponível em http://www.e-biografias.net/carlos_gomes/. Acessado em 30 de junho de 
2014. 

http://www.e-biografias.net/carlos_gomes/
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desenvolveram, como tantas outras, de modo exemplificativo ao laboratório do 

discurso jurídico.  

No Brasil dos anos 70 do Século XX, quando entrava-se em uma agência 

bancária, cruzava-se o saguão até o caixa, a fim de realizar-se uma operação, sem 

que qualquer computador estivesse sequer presente no lugar. Tudo era documentado 

por escriturários e remetido para uma central que era responsável pelo respectivo 

processamento. O local era dedicado para tal atividade e era quase integralmente 

ocupado pelo computador (sim, no singular), que processava os dados das agências. 

Já nos anos 80, o computador chegara às respectivas agências. 

Inicialmente único, ao início da década, fechado em uma sala individual e própria 

para ele, e, ao final daquela, já estava nos balcões dos caixas, interligados ao servidor, 

este oculto dos olhos dos clientes. Era uma revolução posta em curso. As caravelas 

apontavam distantes, mas logo chegariam e alterariam toda essa realidade. 

No curso dos anos 90, essa máquina revolucionária atravessou o saguão e 

foi para o átrio das agências, nos denominados terminais de autoatendimento, até 

atravessar as portas destas e ir para as ruas, em pontos remotos de autoatendimento, 

em postos que dispensavam até mesmo as agências bancárias. 

O jovem Século XXI, desde cedo, assistiu novas mudanças. Na primeira 

década percebeu-se o banco chegar às casas dos clientes, através dos portais de 

atendimento na internet. Todas as operações possíveis, passavam a ser viáveis de 

modo remoto, sem que o cliente sequer saísse de casa. 

Quando todos os avanços possíveis, quanto ao atendimento e prestação de 

serviços bancários pareciam já ter ocorrido, assistimos o banco tornar-se algo móvel, 
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vindo para dentro dos telefones celulares, através dos aplicativos disponibilizados 

para qualquer um que possua um smartphone. 

Alguns poderiam dizer que toda essa revolução se deve ao computador. 

Talvez isso se ligue ao próprio campo de estudo central desse texto. Talvez um olhar 

pós-estruturalista possivelmente possa dizer um pouco mais. Que os saltos 

tecnológicos das últimas décadas devem-se fundamentalmente ao software. Que, 

possivelmente, a partir de um determinado ponto, o próprio hardware passa a ser 

impulsionado pelo desenvolvimento dos respectivos programas e não mais o 

contrário. 

O mundo encontra-se em constante evolução. A realidade como 

conhecida sofre rotineiras modificações em face das novas tecnologias. A cada dia 

surgem novos equipamentos, e novos sistemas informáticos que por sua vez 

influenciam a sociedade como um todo. Uma impressionante avalanche de 

hardwares que, invariavelmente, demandam uma incessante criação e produção de 

softwares 3 . 4  E vice-versa, programas que demandam um processamento mais 

aprimorado e dão vazão ao desenvolvimento de novas gerações de processadores.  

                                                 
3  “A expressão software, ou, em francês, logiciel, se aplica seja ao programa de 

computador propriamente dito, seja à descrição do programa,  seja à documentação 

acessoria, seja a vários destes elementos juntos. No dizer do Art. 43 da antiga Lei de 

Informática (no. 7.232 de 29 de outubro de 1984), software seria a soma do programa de 

computador e de sua documentação técnica associada. 

Tomado desta forma, software se define por oposição à expressão inglesa relativa – 

hardware: ferramental, equipamento, o conjunto de objetos (ware) tangíveis (hard, mais 

propriamente, duros). Os dois elementos, em conjunto, formando os chamados sistemas.” 
BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo III. Rio de 
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 1849-1850. 
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Os ditos softwares - programas informáticos em diferentes níveis - estão 

por toda parte, mesmo que o cidadão comum não o perceba. O mundo é informático 

e informatizado. Há convergência tecnológica5. A sociedade é tecnológica.  

O mundo está coberto por esta capa de tecnologia – inclusive comparável 

à dos super-heróis, cada qual com uma gama inusitada de poderes - justamente em 

decorrência do brilhantismo intelectual do ser humano, da angustia pela evolução e 

do irrefreável interesse econômico. Daí já pode-se depreender a complexidade das 

possíveis relações atreladas aos ditos Softwares. Dentre as múltiplas aporéticas que 

se projetam ao tema, uma pode afigurar conclusões que insistem manterem-se em 

aberto, mesmo diante da sua apropriação pela dogmática. Sua natureza jurídica 

dentro da propriedade intelectual. Um ponto central da disciplina. 

Interessante atentar-se para o fato de que os programas computacionais, 

em um primeiro momento, foram vistos como simples acessórios dos ditos 

hardwares, ou seja, sem uma vida própria – sem capacidade de gerar um mercado 

independente e autosuficiente. Apenas em meados dos anos 60 do Século XX, 

iniciou-se uma desvinculação entre software e hardware – o primeiro não mais 

sendo entendido como algo que simplesmente acompanhava as máquinas, mas como 
                                                                                                                                            
4  ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A transferência de tecnologia no Brasil 

(Aspectos Contratuais e Concorrenciais da Propriedade Industrial). Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2005, p. 22. 

5 “Os novos paradigmas da Revolução Tecnológica apontam para a convergência de 
tecnologias especificas para um sistema altamente integrado (software e hardware), onde 
concepções tecnológicas antigas não podem ser distinguidas separadamente”. ADOLFO, 
Luiz Gonzaga Silva. Obras privadas, benefícios coletivos: a dimensão pública do 
direito autoral na sociedade da informação. Porto Alegre: S. A. Fabris, 2008, p. 
240. 
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o que lhes fazia funcionar (o sistema nervoso central do aparato) – surgindo um 

mercado de proporções inimagináveis.6  

Realidade que deu origem ao debate sobre a proteção jurídica do 

software.7 Visualizando-se que, no Direito brasileiro, diante de uma inexistência de 

certeza, por parte do legislador, quanto a melhor opção, houve uma positivação 

tertium genus8 que abrange dois modelos complementares de proteção exclusiva: o 

primeiro pertinente ao direito autoral, e o segundo ao sistema de patentes de 

invenções.9 

 

De tal forma, se for vontade do titular proteger o programa em 
si, o direito concedido será de autor. Porém, se o titular tiver 

interesse em proteger seu conjunto de métodos que tenham 

uma funcionalidade inventiva, neste caso, será concedida a 

patente de invenção implementada por programas de 
                                                 
6  MYHRVOLD, Nathan. A grande odeia – Um mercado dedicado a financiar 

inventores e a monetizar suas criações poderia transformar o mundo. Harvard: 
Harvard Business Review, mar. 2010, p. 25. 

7  “Já em meados dos anos 60, com impulso dos fabricantes de computadores e de softwares, 

iniciaram-se os debates sobre a proteção jurídica dos programas de computador. E, em 

1971, foi criado pela OMPI um grupo consultivo para debater a proteção de tais 

programas.” MONIZ, Pedro de Paraguá. Patenteabilidade de Métodos de Fazer Negócio 

Implementados por Software: Da Perspectiva Externa ao Ordenamento Jurídico Pátrio. In 

COSTA, Alexia Maria de Aragão da, et. al. Aspectos Polêmicos da Propriedade 
Intelectual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2004, p. 170. 

8  “O direito brasileiro contemporâneo recebeu influencia das matrizes europeia e norte-

americana, ocasionando a mestiçagem e, consequentemente, um novo tratamento 
positivado pelo tertium genus.” PETERS, Luciane. A Singularidade do Software no 
Regime Jurídico Brasileiro e a Aplicabilidade da Função Social. Porto Alegre, 
2013. Dissertação (Mestrado em Direito). Pós-graduação em Direito da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, p. 26. 
9  BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo III. Rio de 

Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 1849. 
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computador, dando-lhe a propriedade sobre o bem intangível, 

uma vez que neste último, o direito é atributivo, enquanto que 

no primeiro, é declaratório.10 
 

Para grande parte da doutrina, enquanto o hardware enquadra-se no 

espectro da Propriedade Intelectual 11 , o software apresentaria uma configuração 

atípica, sem uma adequada delimitação. Podendo esta dificuldade – de compreender-

se a natureza jurídica do programa computacional – ser atribuída à incapacidade da 

doutrina tradicional de entender a propriedade intelectual em si.  

O tema, insofismavelmente, insiste apresentar insuficientes conclusões 

aos problemas concretos que a vida apresenta na matéria. Também acaba por 

desconsiderar o sistema como tal, por não perceber a interligação da malha jurídica 

sobre a qual, em verdade, é o que vincula o Judiciário, quando dado a solver as 

respectivas questões. 

Estranha-se como Macunaíma, não obstante situado, um condenado a ser 

um outsider. Um estrangeiro, portanto, em sua própria terra.  

 

                                                 
10  PETERS, Luciane. A Singularidade do Software no Regime Jurídico Brasileiro e a 

Aplicabilidade da Função Social. Porto Alegre, 2013. Dissertação (Mestrado em 

Direito). Pós-graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul – PUCRS, p. 26. 
11  “Sua natureza jurídica, por ser tutelado pelo Direito Industrial como patente de invenção, 

modelo de utilidade e desenho industrial, se submete às exigências de originalidade, 

criatividade ou atividade inventiva patenteável. WACHOWICZ, Marcos, Propriedade 
Intelectual do Software & Revolução da Tecnologia da Informação. 1 ed. Curitiba: 
Juruá, 2008, p. 59. 
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3. Terceiro Movimento: Portugueses, Africanos, Indígenas ou Brasileiros 

? 

 

Ao refletir-se sobre a propriedade intelectual, rapidamente percebe-se seu 

reconhecimento como e enquanto pertença. Consubstanciando-se, mais 

especificamente, em uma titularidade compreensiva de apropriação dominial, o que 

por certo caracteriza sua intima relação para com o direito das coisas. No entanto, em 

dado momento histórico, a propriedade intelectual recebeu caráter autônomo, 

possivelmente na tentativa de escapar da construção, pela teoria Clássica do Direito, 

de um direito das coisas teoricamente surreal, abstrato, desconecto e 

descompromissado com as fractalidades axiológicas da ambiência extracodificada 

do mundo real.12 E certamente, foi o “afastamento” da disciplina tradicional dos 

direitos reais o que viabilizou sua sobrevivência e evolução na sociedade pós-

industrial. 

                                                 
12 “Inevitável à propriedade intelectual, produto de uma modernidade tardia e 

economicamente promíscua – nada ingênua quanto aos sombrios resultados do 

engessamento científico de uma disciplina jurídica, identificada com o fetiche oitocentista 

da segurança e certeza jurídica -, buscar outros caminhos. Quando alcançou identidade e 

endereço epistemológico, traçado na realidade viva da sociedade do início do Século XX, 

era ciente dos mitos que preenchiam o imaginário dos civilistas quando adentravam ao 

escuro, obscuro e infértil território dos direitos reais. 

Sua autonomia temática importava emancipação. A possibilidade de crescimento, 

aplicação e desenvolvimento social. Seu passaporte para a maioridade como categoria de 

pesquisa e interrogação, elementos aos quais o Direito Civil Tradicional, como se 

apontará com vagar e compromisso, veio se mostrando mais avesso a cada década, desde 

o advento do Code.” ARONNE, Ricardo. Direito Civil-Constitucional e teoria do caos 
– Estudos preliminares. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 93. 
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Atente-se para o aspecto de que o direito das coisas, sob a matriz civilista 

tradicional, recebeu uma formatação em que valorizada apenas a pertença, e 

esquecido o sujeito que não titular de bens.  

Importante destacar-se o tema da repersonalização do Direito Privado, 

pois quaisquer respostas a serem dadas nesse tema, haverão de realizar uma garantia 

de pertença, dada pelo direito fundamental que reveste a propriedade, porém tal 

espaço axiológico é compartilhado pela sua função social, geneticamente imantada 

para realização da dignidade humana, em prol de um Estado Social e Democrático de 

Direito.  

Essa escolha é do Sistema Jurídico, não do intérprete, orientando, ou não, 

sua hermenêutica, mas sem dúvida, revelando a natureza e jurisdicidade dos discursos 

ou interpretações. 

Assim a percepção material antecede a própria justificação, 

principalmente formal, do discurso jurídico. Antecede mas não despreza. Se tratamos 

de propriedade, não obstante imaterial, as relações jurídicas reais se projetam desde a 

codificação, permeando a legislação de software, como específica, na sempre 

realização constitucional em primazia dos direitos fundamentais. 

E tal comento, se presta ainda ao trato da espécie mesmo no seio da 

regulação constitucional da Ordem Econômica, também imantada pelos direitos 

fundamentais que sua hermenêutica deve preservar, para coerência axiológica. 

Alocado em um Direito Civil de rasa, senão inexistente, sensibilidade 

para com a realidade, face sua precípua identificação para com a codificação 
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enquanto sistema fechado. Regime de numerus clausus. Direitos reais absolutos e 

abstratos13, tal como constaram do Código Civil de 1916, e que apenas viriam a ser 

repensados com a Constituição Federal de 1988 – onde assentadas a dignidade da 

pessoa humana e a função social da propriedade. 

Não restando qualquer dúvidas de que o direito positivo, assim como a 

maioria da doutrina afeta ao regime de titularidades – ainda fundada na Escola da 

Exegese -, acabou por manter engessada a disciplina dos direitos reais (em muitos 

casos, inclusive, após a Constituição vigente). Desconsiderando o necessário 

enriquecimento do Direito.  

 

O Direito encontra-se em evolução, permanentemente, quer 

em obediência às modificações sociais, quer em consonância 

com sua própria dinâmica interna. As modificações 

registradas no tecido jurídico não são uniformes: em cada 

momento histórico, certas disciplinas jurídicas apresentam um 

dinamismo particular, superior às demais. Nesta panorâmica, 
existe divulgado o entendimento de que o Direito privado 
comum, com tónica, pois no Direito das Obrigações e em 
Direitos Reais, se situaria numa zona de estabilidade 
acentuada, o que é dizer, pouco permeável a inovações. 14 

 

Da observação que os direitos reais sofreram imenso descompasso para 

com o contexto social e constitucional, resta evidente que o distanciamento daqueles, 

certamente, mostrou-se positivo para o efetivo desenvolvimento da propriedade 

                                                 
13  ARONNE, Ricardo. Por uma nova hermenêutica dos direitos reais limitados: das 

raízes aos fundamentos contemporâneos. Rio Janeiro: Renovar, 2001, p. 7-44.  
14  CORDEIRO, António Menezes. Problemas de direitos reais. Estudos de direito civil. 

Coimbra: Almedina, 1991. v1. p. 201. 
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intelectual. 15  No entanto, este aspecto positivo - aqui devidamente reconhecido e 

enaltecido - não afasta o fato de que hodiernamente consista, não apenas em uma 

viabilidade, mas, em uma necessidade a reaproximação entre propriedade intelectual 

e os direitos reais. Achegamento que se defende com base na reestruturação do 

direito das coisas experimentada a partir da teoria da autonomia do domínio e das 

titularidades 16 , assim como da constitucionalização 17 , publicização 18  e 

repersonalização19 do Direito Privado.  

                                                 
15  “Agrilhoada à categoria dos direitos reais, como inerente à disciplina da pertença e das 

titularidades, a Propriedade Intelectual estaria fadada a esclerosar, qual numerus clausus 
que arrostou o discurso do regime proprietário absoluto e intangível, moldado aos bens 

imóveis. Outras instâncias do Direito, primeiramente Civil também reconhecem suas 

biografias nestas linhas. A própria esterilidade secular dos direitos reais, frente ao silêncio 

teórico insensível ao movimento das ondas sociais, descrevem o acerto da afirmação.” 
ARONNE, Ricardo. Direito Civil-Constitucional e teoria do caos – Estudos 
preliminares. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 95. 

16  Sobre a Teoria da Autonomia, vide: Ricardo Aronne; atualizada por Simone Tassinari 
Cardoso. Propriedade e Domínio: a teoria da autonomia: titularidades e direitos 
reais nos fractais do direito civil-constitucional. 2. ed., rev. e ampl. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2014. 

17  Para que se compreenda a real extensão deste fenômeno, com a prospecção nos três 

pilares fundamentais do Direito Privado (propriedade, família e contrato), vide: FACHIN, 
Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil à luz do novo Código Civil brasileiro. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 

18  “Por outro lado, também o direito privado se desloca em direção ao público, como se 

percebe na elaboração da categoria dos interesses e direitos coletivos e difusos 

(metaindividuais ou supraindividuais), mas igualmente na funcionalização de inúmeros 

institutos típicos do direito privado, como e o caso do reconhecimento da função social da 

propriedade (do que se encontram traços já na Constituição de 34, e, de forma clara, a 

partir da Constituição de 46, embora a expressão “função social da propriedade” somente 

apareça na Carta de 1967), função social do contrato (incorporado expressamente ao novo 

código civil – art. 421 e art. 2.035, paragrafo único), na função social da empresa (Lei n 

6.404/76 – Lei das S.A. -, art. 116, paragrafo único, e art. 154), na função social da 
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Fazendo-se aqui oportuno, mesmo que de forma demasiado simplista, um 

breve comentário sobre o conteúdo da teoria da autonomia do domínio e das 

titularidades, que a partir de um reexame dos institutos fundamentais de direitos reais, 

demonstra uma clara comunicação entre direitos reais e obrigacionais. Aclarando-se 

que os institutos do domínio e propriedade, enquanto conceitos que emergem 

autônomos do sistema jurídico, são íntimos. Apresentando-se o domínio como o feixe 

de direitos reais, consistentes em um conjunto de poderes no bem (material ou não) – 

                                                                                                                                            
família (que passa a ser disciplinada não mais como simples instituição – a “menor célula 

da sociedade” – mas como espaço em que cada um de seus componentes, vistos como 

sujeitos de direitos, deve ter condições para desenvolver livremente a sua personalidade e 

todas as suas potencialidades; a família vista como “ninho” e não como simples “nó”, na 

evocativa imagem da historiadora francesa Michelle Perrot), na percepção da existência 

de uma função social até na responsabilidade civil (quanto mais débeis e pouco protetoras 

forem às instituições previdenciárias de um Estado, mais importantes tendem a ser os 

mecanismos da responsabilidade civil para a proteção dos interesses dos indivíduos 

atingidos por danos pessoais).” In FACCHINI NETO, Eugênio. A constitucionalização 
do direito privado. p. 203. 

19  “O fenômeno da “repersonalização” consiste no deslocamento de enfoque dos códigos do 

patrimônio para a pessoa humana. 

Ao tempo de sua criação, a pandectista sistematizou as codificações da época a partir da 

proteção do patrimônio. Com a axiologização do direito, pela superação de diversas 

visões arcaicas, a pessoa humana volta a ser a maior preocupação da ciência jurídica. 

Na ordem de princípios como o da dignidade, igualdade, especificamente na área civil, 

boa-fé, bons costumes, reciprocidade, confiança, lealdade, não lesividade, 

vulnerabilidade, etc., com a incidência direta das normas constitucionais, nas relações 
interprivadas, o Direito Civil passa a centrar-se mais na pessoa humana do que na 
patrimonialidade, assim como mais no coletivo do que no individual.” ARONNE, Ricardo. 
Propriedade e domínio: reexame sistemático das noções nucleares de direitos 
reais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 41. 
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ou seja, vínculos entre o sujeito e o bem -, e a titularidade como um direito pessoal, 

que instrumentaliza aqueles.20   

Não havendo mais espaço para entender-se os fenômenos jurídicos de 

Direito Privado desde premissas clássicas que fundaram o discurso científico 

oitocentista – ou seja, patrimonialistas, absolutistas, para não dizer-se verdadeiras 

carrascas frias e calculistas -, quando experimentado um sistema jurídico cujo texto 

constitucional centra-se na dignidade da pessoa humana 21 , induzindo a uma 

compreensão despatrimonializada do Direito Civil22. Passando o homem, ao invés do 

patrimônio, a figurar como centro dos interesses protetivos do sistema jurídico. Uma 

propriedade privada nada absoluta, mas repleta de complexa relatividade. Uma 

propriedade que perde o trono, decaindo do posto central e assumindo a posição de 

                                                 
20  ARONNE, Ricardo. Propriedade e Domínio: a teoria da autonomia: titularidades 

e direitos reais nos fractais do direito civil-constitucional. 2. ed., rev. e ampliada 
por Simone Tassinari Cardoso. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014 

21  “Acolher a construção da unidade (hierarquicamente sistematizada) do ordenamento 

jurídico significa sustentar que seus princípios superiores, isto é, os valores propugnados 

pela Constituição, estão presentes em todos os recantos do tecido normativo, resultando, 

em consequência, inaceitável a rígida contraposição direito público-privado. Os 

princípios e valores constitucionais devem se estender a todas as normas do ordenamento, 

sob pena de se admitir a concepção de um “mondo in frammenti”, logicamente 

incompatível com a ideia de sistema unitário.” TEPEDINO, Maria Celina B. M. A 

caminho de um direito civil constitucional. Revista de Direito Civil, São Paulo, n 65, 
1992, p. 24. 

22  “Esta despatrimonialização do direito civil não significa a exclusão do conteúdo 

patrimonial no direito, mas a funcionalização do próprio sistema econômico, 

diversificando sua valoração qualitativa, no sentido de direcioná-lo para produzir 
respeitando a dignidade da pessoa humana (e o meio ambiente) e distribuir as riquezas 
com maior justiça.” FACHIN, Luiz Edson. A função social da posse e a propriedade 
contemporânea. Porto Alegre: S. Fabris, 1988, p.16. 
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instrumento.23 A partir disto pode-se dialogar estas premissas junto as matrizes 

epistemológicas, para investigar suas possibilidades contemporâneas em nova 

arquitetura axiológica.24 

Neste ponto salta aos olhos que o direito das coisas de hoje alcança 

sensível afastamento daquele de outrora. Entendendo-se que o domínio, enquanto 

distinto da propriedade é por ela instrumentalizado, e que esta última, por sua vez, é 

funcionalizada e portanto relativa. Não havendo mais possibilidade de um estudo de 

direito privado que não reconheça a carga axiológica do princípio da dignidade da 

pessoa humana sobre o da função social da propriedade - que detém eficácia 

horizontal interprivada25.  

Importante referir-se, no intuito de evitar-se qualquer interpretação 

equivocada, que a codificação civil vigente foi embebida de uma visão Clássica do 

Direito e, portanto, mantendo uma arquitetura ultrapassada dos direitos reais – em 

evidente descompasso para com a realidade. Sendo carecedora de uma compreensão e 

aplicação desde a Constituição Federal de 1988, justamente com o fito de sanar 
                                                 
23  “O exame do Código exige uma alteração metodológica decisiva. A modificação é 

essencial para que haja possibilidade de extração das reais possibilidades potencialidades 

da nova legislação. Os rompimentos metodológicos, iniciados ainda na vigente 

codificação, rompem com antigos paradigmas. Valores devem ser redimensionados. A 

necessidade de buscar na Constituição o real sentido da nova codificação. Essencial o 

cotejo da nova legislação com os princípios insculpidos na Constituição Federal.” 
KRAEMER, Eduardo. Algumas anotações sobre os direitos reais no Código Civil. In 
SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Constituição, direitos fundamentais e direito 
privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 199. 

24  ARONNE, Ricardo. Os direitos reais na constitucionalização do direito civil. Direito & 
Justiça. v. 39, n. 2, p. 175-196, jul./dez. 2013, p. 176. 

25  Sobre a eficácia horizontal interprivada dos direitos fundamentais, vide: SARLET, Ingo 
Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 4. ed. rev. atual e ampl. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 362-370. 
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qualquer potencial inconstitucionalidade. Consistindo a teoria da autonomia em uma 

verdadeira lente especial, e essencial, para uma adequada leitura do direito privado.  

Retomando: o Direito evolui.26 A tecnologia toca diretamente a sociedade 

e a realidade. A tecnologia é amante nada discreta do software – que por sua vez não 

apenas encontra-se por todos os cantos, mas interage freneticamente com a realidade 

do homem. Não restando dúvidas de que os programas computacionais influem no 

Direito e vice versa.  

No sistema norte-americano o software enquadra-se em patente, 

consistindo em um direito assegurado pelo Estado, ao respectivo titular, de 

exploração por determinado lapso temporal. No sistema europeu, por sua vez, o trato 

dado é o de Direito Autoral. Sistemas que sabidamente influenciaram o trato no Brasil 

sobre o tema. 

Ocorre que na ruptura da alteridade nacional, decorrente da semiologia do 

sistema jurídico brasileiro edificou outro regime jurídico de propriedade intelectual. 

Macunaíma não é um índio, é um personagem. Ou seja, a hermenêutica é a 

responsável pela estranheza do ser resultante da interpretação, não o sistema. 

 

4. Último Movimento: Macunaíma olha no Espelho. 

No direito brasileiro, percebe-se que ao software, apesar de na prática 

jurídica incorrer na proteção do autor mediante registro, assim como na tutela 

apropriada para a propriedade industrial – patente de invenção implementada27 -, foi 

                                                 
26  FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil à luz do novo Código Civil 

brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, P. 185-190. 
27  ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A transferência de Tecnologia no Brasil 

(Aspectos Contratuais e Concorrenciais da Propriedade Intelectual). Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2005, p. 23. 
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atribuída natureza distinta, por ser um bem virtual. Certo é que estes bens imateriais 

possuem natureza distinta à propriedade industrial, bem como do direito autoral, 

defendendo-se que seja propriedade intelectual, justamente em função de seu 

realismo, face a sensibilidade humana transmitida, tanto na sua criação proveniente 

do intelecto, como na pessoa do usuário do programa. 

Ademais da factibilidade posta, da natureza jurídica do software como 

propriedade intelectual, evidente é a praticidade e funcionalidade desta opção quando 

pensa-se em alienação, locação, cessão, transmissão, entre outras possibilidades de 

desdobramentos do domínio daqueles.  Sem olvidar-se do avanço dos direitos reais, 

face a teoria da autonomia, a publicização, constitucionalização e repersonalização 

do Direito Privado – com fito de garantir a projeção dos fundamentos e esperanças da 

Constituição no Estado Brasileiro. 

Tem a natureza de propriedade intelectual, sem nenhuma controvérsia, 

porém não se trata de espécie dos gêneros Direito Autoral e Propriedade Industrial, 

como são as patentes, marcas, equiparados, biotecnologia ou design. É gênero de 

propriedade intelectual, ao lado de seus pares, dos quais recebeu características e 

emergiu desse caldo de alteridade. 

Como caboclo, que se reconhece Brasil, sabendo conter Àfrica e Europa, 

mas não os ser, sob pena de pertencer a lugar algum, sendo estrangeiro em sua 

própria terra. Como Macunaíma... 
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OS ACORDOS EXCLUSION PAYMENT ENTRE EMPRESAS DE MEDICAMENTOS 

DE REFERÊNCIA E DE GENÉRICOS: PRÁTICAS RESTRITIVAS DA 

CONCORRÊNCIA? 
THE AGREEMENTS BETWEEN EXCLUSION PAYMENT REFERENCE DRUG COMPANIES AND 

GENERIC: RESTRICTIVE TRADE PRACTICES OF COMPETITION? 

 

Roberta Silva Melo Fernandes Remédio Marques1 

Resumo 

 

A celebração de acordos entre empresas de medicamentos de referência e genéricos, 

especialmente nos Estados Unidos, tornou-se prática anticoncorrencial frequente e usual, sendo 

mais recorrentes que na União Europeia e no Brasil. Dentre os ajustes mais comuns e 

supostamente deletérios da concorrência, destacam-se os acordos conhecidos como exclusion 

payment ou reverse payment. O presente artigo analisa alguns acordos celebrados nos Estados 

Unidos e na União Europeia, especialmente os acordos exclusion payment e de não contestação.  

 

Palavras-chaves 

 

Acordos exclusion payment. Acordos de não contestação. Medicamentos genéricos. 

Medicamentos de referência. Concorrência 

 

Abstract 

 

The conclusion of agreements between reference medicines and generic companies, especially 

in the United States, became frequent and is an usual anti-competitive practice, and is a more 

recurrent practice than in the EU and Brazil. Among the most common settings and supposedly 

deleterious competition, we highlight the agreements known as exclusion payments or reverse 

payments. This article analyzes some agreements signed in the United States and the European 

Union, especially the exclusion payment agreements and non-defense. 
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1. Introdução 

 

Em matéria de acordos e práticas restritivas por parte dos titulares de direitos de 

propriedade intelectual, a União Europeia e os Estados Unidos adotam conceitos 

indeterminados e conceitos descritivos ao abrigo, em geral, de uma análise casuística (rule of 

reason2) das situações em litígio3. A celebração de acordos entre empresas de medicamentos de 

referência e genéricos, especialmente nos Estados Unidos - onde a própria legislação (Hath-

Waxman)4 prevê um período de exclusividade comercial de 180 dias para a primeira empresa 

que utilizar o procedimento simplificado (ANDA) - tornou-se prática anticoncorrencial 

frequente e usual5. Todavia, a jurisprudência norte-americana nem sempre considera esses 

acordos prejudiciais à concorrência, razão pela qual tais acordos são mais recorrentes nos 

Estados Unidos do que na União Europeia6. 

                                                 
2 Anota “The Preserv Accesess to Affordable Generics Act: Will Congress’s Response to 

Reverse Payment Patent Settlements Enhance Competiton in the Pharmaceutical Market?”, in The John 
Marshall Review of Intellectual Property Law, 2007. p. 149-170. Endereço: http://www.jmripl.com/ 
Publications/Vol7/Issue1/Reza.pdf. p. 164: “Each of these interests adequately justifies use of the rule of 
reason standard in judging reverse  payment settlement agreements. A per se illegal treatment of reverse 
payment settlements does not give due consideration to the patent exclusivity, public interest, and the 
interests of the parties involved”.  Vide sobre o tema Maristela BASSO, Propriedade Intelectual e 
Importação Paralela. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2011. p. 210 e ss. 

3 Cf. J. P. REMÉDIO MARQUES, “O Direito de Patentes, o Sistema Regulatório e o Acesso aos 
Medicamentos Genéricos”, in Actas de Derecho Industrial (ADI)  29. Instituto de Derecho Industrial, 
Universidad de Santiago de Compostela. Madrid: Marcial Pons, 2008-2009. p. 346. 

4 Vide comentários sobre a interseção do Hatch-Waxman e o direito concorrencial em artigo de 
Michael A. CARRIER, Innovation for the 21st Century – Harnessing the Power of Intellectual Property 
and Antitrust Law. Auckland: Oxford University Press, 2009. p. 355 e 356. 

5 Cf. Uché EWELUKWA, “Patent Wars in the Valley of the Shadow of Death: The 
Pharmaceutical Industry, Ethics, and Global Trade”, in University of Miami Law Review, vol. 59, n.º 2. 
University of Miami School of Law, january 2005. p. 250; e Laura J. GREBE,  “Generic Entry in a 
Rough Economy-Proposed Legislation may Ease Health Care Costs”, in Marquette Intellectual Property 
Law Review, vol. 14, 2010.  p. 173. 

6 Registra Reza BAHERIAN, “The Preserv Accesess …” op. cit. p. 164: “Medications must not 
only be available to the public, but also affordable to the average consumers. The public also has as 
interest in enforcement of valid patentsin addition, the public has an interest in settlements of expensive 
and lengthy patent infrigement litigations. Generally, the public benefits from generic company´s entry int 
the pharmaceutical market. If sucessful in gaining entry, generic drug companies creat competition for the 

http://www.jmripl.com/%20Publications/Vol7/Issue1/Reza.pdf
http://www.jmripl.com/%20Publications/Vol7/Issue1/Reza.pdf
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Dentre os acordos entre empresas de medicamentos de referência e genéricos, 

destacam-se os que são realizados sob o manto do Poder Judiciário, em ações interpostas tanto 

por empresas fabricantes de medicamentos de referência, quanto de genéricos7. As ações 

ajuizadas pelas indústrias de medicamentos de referência em face das empresas que produzem 

medicamentos genéricos baseiam-se na suposta violação do direito de patente ou certificado 

complementar de proteção dessa patente. A violação, suposta ou real, pode ser direta ou 

indireta. Ocorre a primeira hipótese quando, supostamente, a empresa de medicamentos 

genéricos pratica, sem o consentimento do titular da patente, um ou mais atos que atingem o 

direito de exclusivo do titular, ou seja, quando fabrica, armazena, importa, exporta, comercializa 

ou utiliza o produto patenteado sem o consentimento do detentor da patente. 

Já a violação indireta da patente (indirect infringement) consiste na atividade 

que um terceiro, sem infringir diretamente as várias reivindicações independentes de uma 

patente, facilita, promove ou instiga o cometimento de atos de violação direta de uma patente 

(produto, processo ou uso). Por exemplo, propicia o fornecimento de elementos essenciais da 

invenção protegida (ou partes desses mesmos elementos) usados no seu fabrico a pessoas não 

autorizadas pelo titular ou pela lei, as quais ficam em condições de usar (diretamente) a 

invenção patenteada.8 

Nos Estados Unidos, onde a emissão da AIM é atrelada à caducidade do direito 

de patente, as empresas de medicamentos de referência, tendo como base o 35 USC, s. 271 (e) 

                                                                                                                                               
pioneer drug companies in the pharmaceutical market”.O referido autor aponta alguns fatores que 
contribuem paras as empresas de genéricos fecharem acordos com as indústrias de medicamentos de 
referência, a saber: “(1) the lack of funds and other resources to continue the patent litigation; (2) the 
uncertainty over how the lawsuit will be resolved; (3) the incentive of gaining an early entry into the 
market; and (4) the monetary award to conduct research and market its drugs. Each one of these factors 
alone is a strong reason for a generic drug company to enter into a settlement agreement with the pioneer 
drug company”.  

7 Cf. Ana BERENGUER, “La Competencia en el Sector Farmacéutico a partir del caso 
“AstraZéneca”, in Actas de Derecho Industrial (ADI) 29, Instituto de Derecho Industrial y Derecho de 
Autor. Universidad de Santiago de Compostela. Madrid: Marcial Pons, 2008-2009. p. 662. Ao comentar o 
relatório da Comissão, a citada autora esclarece: “De acuerdo con la investigación preliminar de la 
Comisión, en casi la mitad de los acuerdos celebrados con empresas de genéricos en la Unión Europea 
(mas de 200 acuerdos) la capacidad de comercialización de éstas se vio restringida. Además, el 10 por 
100 de los acuerdos consistieron en los “acuerdos de pago compesatorio”, aquellos en los que las 
empresas innovadoras realizam pagos a los fabricantes de genéricos a cambio de retrasar la entrada de los 
genéricos no mercado”. 

8 Cf. J. P. REMÉDIO MARQUES, “Violação Indirecta do Direito de Patente – Análise 
comparativa: Direito Português, Estrangeiro e Jurisprudência”, in O Direito, vol. IV, ano 140.º, 2008, p. 
753 ss.; e Javier FRAMIÑAN SANTAS, “La Infracción Indirecta de Patente. Problemática relativa a la 
Indemnización de Daños”, in Revista de Derecho Mercantil, n.º 277,  julho-setembro, 2010. p. 943e  ss., 
p. 944.  
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(2), intentam ações de invalidade de patentes contra as empresas de medicamentos genéricos a 

partir da concessão da AIM. Tal se dá, especialmente, em razão de supostas declarações falsas9 

acerca da situação do direito patentário.10  

A princípio, um acordo não pode ser considerado como prejudicial às partes11, 

especialmente se este as conduz a pôr termo ao litígio, mediante recíprocas concessões. Não 

obstante, os tribunais têm considerado que expandir os direitos de patente para além do alcance 

                                                 
9 Nos EUA, quando do requerimento da AIM, a empresa que intente produzir o medicamento 

genérico precisa declarar perante o FDA que: a) a substância ativa não se encontra patenteada, b) a 
patente já caducou; c) a patente não caducou, mas o medicamento genérico irá apenas ser comercializado 
após a extinção da patente, de forma a que os efeitos da emissão da AIM do genérico só se produzirão em 
momento posterior à caducidade do direito de patente ou do certificado complementar; d) o direito de 
patente referente ao medicamento de referência não foi violado nem é inválido. 

10 35 USC 271 Infringement of patent: “(a) Except as otherwise provided in this title, whoever 
without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or 
imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the 
patent. (b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer. (c) Whoever 
offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented 
machine, manufacture, combination, or composition, or a material or apparatus for use in practicing a 
patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or 
especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of 
commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer. (d) No 
patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be 
denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having 
done one or more of the following: (1) derived revenue from acts which if performed by another without 
his consent would constitute contributory infringement of the patent; (2) licensed or authorized another to 
perform acts which if performed without his consent would constitute contributory infringement of the 
patent; (3) sought to enforce his patent rights against infringement or contributory infringement; 
(4) refused to license or use any rights to the patent; or (5) conditioned the license of any rights to the 
patent or the sale of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or 
purchase of a separate product, unless, in view of the circumstances, the patent owner has market power 
in the relevant market for the patent or patented product on which the license or sale is conditioned. (e) 
(1) (…)”. Endereço: http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl_35_U_S_C_271.htm. 

11 As Cortes norte-americanas têm se posicionado com base no seguinte entendimento: “Where a 
case is complex and expensive, and resolution of the case will benefit the public, the public has a strong 
interest in settlement. The trial court must protect the public interest, as well as the interests of the parties, 
by encouraging the most fair and efficient resolution. United States v. Glens Falls Newspapers,18 Inc., 
160 F.3d 853, 856-57 (2d Cir. 1998)”. Também a decisão proferida em Schering-Plough,23 402 F.3d at 
1075: “There is no question that settlements provide a number of private and social benefits as opposed to 
the inveterate and costly effects of litigation.” E no processo Duplan Corp. v. Deering Milliken, Inc.,540 
F.2d 1215, 1220 (4th Cir. 1976): “[T]he settlement of patent litigation, in and of itself, does not violate 
the antitrust laws."; e Asahi Glass Co. v. Pentech Pharms., Inc., 289 F. Supp. 2d 986, 991 (N.D. Ill. 2003) 
(Posner, J., sitting by designation): The general policy of the law is to favor the settlement of litigation, 
and the policy extends to the settlement of patent infringement suits.” Informações obtidas no seguinte 
endereço eletrônico: http://patentlaw.typepad.com/patent /DDCTAMOXIFEN.pdf. 

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl_35_U_S_C_271.htm
http://patentlaw.typepad.com/patent%20/DDCTAMOXIFEN.pdf
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outorgado pelo legislador viola as leis anticoncorrenciais12. O Federal and Trade Comission 

tem anulado concessões de patentes obtidas de maneira fraudulenta.13 No entanto, os acordos 

nos quais se obtém o termo de ações de nulidade de patentes sobre medicamentos de referência 

(new drugs), em face do pagamento às empresas de medicamentos genéricos de uma 

contrapartida monetária, não têm merecido, ultimamente, a censura dos tribunais norte-

americanos, por estarem ao abrigo das seções 1 e 2 do Sherman Act.14  Tais tipos de acordos não 

têm sido (ainda) objeto de sindicação negativa pelos Tribunais Europeus e Brasileiros. 

Atualmente, nos EUA - contrariamente ao que sucede na União Europeia, onde 

os acordos não precisam ser comunicados às autoridades da concorrência (nos termos da 

alteração introduzida pelo Regulamento (CE) n.º 1/2003)15 - tais acordos devem ser 

homologados pelo Federal Trade Comission (FTC) e pelo Departamento de Justiça. Esta 

modificação, como já referido, foi consequência da alteração ocorrida em 2003 no Hatch-

Waxman Act pelo Medicare, Prescription Drug, Improvements, and Modernization Act.  

(Medicare Act). O objetivo dessa alteração foi reduzir a prática de certos acordos restritivos da 

concorrência16. 

Dentre os ajustes mais comuns e supostamente deletérios da concorrência, 

destacam-se os acordos conhecidos como exclusion payment ou reverse payment17. Através 

deles, são feitas consertações, no sentido de que a empresa de medicamentos genéricos se 

comprometa a não entrar no mercado com o seu produto antes de expirar o prazo da patente ou 

do certificado complementar. Deve também comprometer-se a não questionar a validade da 

patente, mediante remuneração direta pela empresa detentora da patente. A seguir, serão 
                                                 

12 Sobre o assunto, vide comentários de Intellectual Property and the Limits of Antitrust. A 
Comparative Study of US and EU Approaches. UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2009.  p. 92 e ss. 

13  Nos anos 60, esta autoridade administrativa impugnou acordos celebrados entre a Pfizer e 
American Cyanamid sobre as patentes da tetraciclina e ordenou o licenciamento compulsório da patente. 
Concluiu-se que a Pfizer e American Cyanamid haviam formulado declarações falsas e ocultado 
informações essenciais ao examinador da patente, o qual foi induzido à concessão de uma patente que, de 
outra maneira, não poderia ser aprovada. Cf. Carlos M. CORREA, “Abuso de Derechos de Patentes y 
Efectos sobre la Salud Publica”, in Salud Publica y Patentes Farmacéuticas. Cuestiones de Economia, 
Política y Derecho. Xavier Seuba Hernandez (org.).  Barcelona: Bosh Mercantil, 2008.  p. 73 e 82. 

14 Cf. J. P. REMÉDIO MARQUES,  “O Direito de Patentes, o Sistema ...” op. cit. p. 360. 
15 Cf. Steve D. ANDERMAN, “The New EC Competition Law Framework for Technology 

Transfer and IP Licensing”, in Research Handbook on Intellectual Property and Competiton Law. Josef 
Drexl (org.). UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2008. p. 113. 

16 Vide comentários de John R. THOMAS, “Challenges to the Sui Generis Regime of 
Pharmaceutical Patents”, in Patent Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research. Toshiko 
Takenaka (org.). UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2008.  p. 649 e ss. 

17 Sobre os referidos acordos, vide comentários de John R. THOMAS, “Challenges to the Sui 
Generis Regime of Pharmaceutical Patents”, in Patent Law and Theory. A Handbook of Contemporary 
Research. Toshiko Takenaka (org.). UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2008. p. 660 e ss. 
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analisados alguns acordos firmados nos Estados Unidos e na União Europeia, especialmente os 

acordos exclusion payment e de não contestação.  

 

2. Estados Unidos da América 

 

 Na indústria farmacêutica, os acordos horizontais entre concorrentes são os 

mais frequentes e propensos à produção de efeitos anticoncorrenciais, os quais resultam, 

genericamente, em aumento do preço dos medicamentos e redução nos investimentos. Tais 

acordos também provocam a manutenção do monopólio da empresa de medicamentos de 

referência (com o seu produto a um preço mais elevado) e a privação dos consumidores de 

terem acesso a um medicamento (genérico) a preço mais baixo.18 

  Não se pretende, com isso, dizer que os acordos verticais estejam isentos de 

efeitos anticoncorrenciais. Até porque as restrições verticais que imponham um preço mínimo 

de venda são ilegais per se. Além disso, as restrições sobre a fixação do preço máximo de 

venda, sobre as recusas de fornecimento e sobre as restrições territoriais, embora devam ser 

analisadas com mais atenção, de acordo com o critéro rule of reason19, igualmente podem 

apresentar efeitos deletérios à concorrência. O 2.º Circuito Federal de Apelação (Second Circuit 

Court of Appeals) utilizou este último critério em, pelo menos, dois casos relevantes: o 

Tamoxifen Citrate Antitrust Litig e o In re Ciplofloxacin Hydrochloride Antitrust Litig. (ambos 

serão analisados a seguir). 

  Como foi visto, existe, ainda, um terceiro critério (quick-look), já utilizado em 

pelo menos três casos pelo 11.º Circuito Federal de Apelação (Eleventh Circuit Court of 

Appeals) Shering-Plough, Valley Drug Co. V. Geneva Pharms., Inc.20 e iii) Andrx 

                                                 
18 Exemplo de aplicação dessa regra pelo 6.º Circuito Federal de Apelação (Sixt Circuit Court of 

Appeals) foi o processo In re Cardizem Antitrust Litig. 
19 Isto porque podem, eventualmente, apresentar particularidade que tragam efeitos benéficos, 

como já se posicionaram os tribunais. 
20 Sobre a referida decisão, Lucy Grace DEARCE, “Deconstructing and Recalibrating the Valley 

Drug Analysis of Reverse Payments”, in IDEA - The Intellectual Property Law Review, vol. 47, n.º 5, 
2007. p. 592, 594 e 595, faz o seguinte comentário: “Because patents are inherently anticompetitive, in 
Valley Drug, the Eleventh Circuit set forth a method of analysis to accommodate the competing policies 
of antitrust law and patent law.38 By requiring a determination of the extent to which an agreement 
exceeds the scope of a patent’s protection and the anticompetitive effects thereof, the Valley Drug 
analysis properly considers the exclusionary power of patents in ascertaining whether reverse payments 
should be subject to antitrust liability. (…) The Eleventh Circuit in Valley Drug held that reverse 
payments were not subject to either of the traditional modes of Sherman Act Section 1 analysis of per se 
or rule of reason. Instead, the exclusionary power of the patent was to be consid ered in an analysis that 
required consideration of the scope of the exclusionary potential of the patent, the extent to which the 
agreement exceeds that scope, and the resulting anticompetitive effects. Nearly two years later, in 
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Pharmaceuticals, Inc. v. Elan Corp. Os tribunais norte-americanos oscilam na utilização dos 

critérios, embora deem primazia ao rule of reason. A seguir, serão analisados os principais 

processos julgados pelos tribunais norte-americanos ao longo dos últimos anos, envolvendo 

patentes farmacêuticas.  

a) In re Tamoxifen Citrate Antitrust Litig. Em dezembro de 1985, a empresa de 

medicamentos genéricos Barr Laboratories Inc. (Barr), almejando entrar no mercado com a 

versão genérica do medicamento de referência tamoxifen (o mais utilizado para o tratamento do 

câncer de mama), submeteu à FDA um pedido para emissão de uma autorização para 

comercializar o seu genérico. O pedido foi efetuado nos termos do § 4.º do Hatch-Waxman Act, 

que dispõe sobre a necessidade de o requerente da ANDA declarar perante a FDA, entre outros 

requisitos, que o direito de patente referente ao medicamento de referência (pioneer drug) não 

se encontra violado ou é inválido21.  

  Ato contínuo, a Imperial Chemical Industries, PLC (ICI), detentora da patente 

do medicamento de referência tamoxifen, intentou uma ação contra a Barr (dentro do prazo de 

45 dias após ter recebido a notificação do pedido de uma ANDA). Como resultado dessa ação, a  

Barr ficou impedida, pelo prazo de trinta meses, de comercializar o seu genérico. Porém, o 

prazo poderia ser interrompido, caso a patente do tamoxifen fosse declarada inválida, o que veio 

a acontecer em 10 de abril de 1992. O fato ocorreu porque a empresa titular do direito de 

patente omitiu, deliberadamente, informações importantes ao USPTO quando do seu pedido de 

exclusivo. A ICI, por meio da Zeneca, Inc. (empresa que adquiriu a patente do tamoxifen em 

1993), interpôs recurso para o Federal Circuit. Porém, antes mesmo da apreciação do recurso 

pelo 2.º Circuito Federal de Apelação (Second Circuit Court), a Zeneca e a Barr celebraram um 

acordo, no qual a primeira se comprometeu a efetuar o pagamento do valor de vinte um milhões 

de dólares para a Barr.  

  Diversas entidades intentaram perante o tribunal ações com vista à invalidação 

do acordo. Para tanto, justificaram que o acordo foi celebrado tendo como objeto uma patente 

que já havia sido declarada inválida pelo Discrict Court e cujo objetivo era, unicamente, manter 

o monopólio da Zeneca sobre o medicamento Tamoxifen. Após derrota na primeira instância, o 

2.º Circuito Federal manteve a decisão, com base na circunstância de que deve ser levado em 

consideração, quando da apreciação de um acordo, se ele estende o monopólio do detentor da 

                                                                                                                                               
Schering-Plough Corp. v. Federal Trade Commission, the Eleventh Circuit collapsed the Valley Drug 
analysis into one that focused on the extent to which the exclusionary effects of the agreement exceeds 
the scope of the patent’s protection and the anticompetitive effects thereof.”. 

21 Cf. Reza BAHERIAN, “The Preserv Accesess …” op. cit. p. 160; Michael A. CARRIER, 
Innovation for … op. cit. p. 361 a 363;  Lucy Grace DEARCE,  “Deconstructing …” op. cit. p. 597 e 598;  
e Laura J. GREBE,  “Generic Entry …” op. cit. p. 174 e 181 a 185. 
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patente para além do âmbito do conjunto de direitos concedidos pela patente, previstos no 35 

U.S.C. § 282. No caso sub judice, essa extrapolação não havia sido demonstrada22. 

b) In re Cardizem CD Antitrust Litigation. A Andrx Pharmaceuticas, Inc. 

(Andrx), em 30 de dezembro de 1995, apresentou declaração junto ao FDA, informando que o 

direito da detentora do medicamento de referência cardizen DC, utilizado para tratar de dores 

crônicas, pressão baixa, prevenir ataques cardíacos e tromboses, não se encontrava violado ou 

inválido. O objetivo da Andrx era comercializar o genérico daquele medicamento, cuja detentora 

do registro do medicamento de referência era a Hoescht Marion Roussel, Inc (HMR)23. 

                                                 
22 United States Court of Appeals for the Second Circuit. 2003. In Re: Tamoxifen Citrate 

Antitrust Litigation: “(…) Heeding the advice of several courts and commentators, we decline to conclude 
(and repeat that the plaintiffs do not ask us to conclude) that reverse payments are per se violations of the 
Sherman Act such that an allegation of an agreement to make reverse payments suffices to assert an 
antitrust violation. We do not think that the fact that the patent holder is paying to protect its patent 
monopoly, without more, establishes a Sherman Act violation. See Valley Drug, 344 F.3d at 1309 
(concluding that the presence of a reverse payment, by itself, does not transform an otherwise lawful 
settlement into an unlawful one); Asahi Glass, 289 F. Supp. 2d at 994 (asserting that "[a] ban on reverse-
payment settlements would reduce the incentive to challenge patents by reducing the challenger's 
settlement options should he be sued for infringement, and so might well be thought anticompetitive," and 
observing that if the parties decided not to settle, and the patent holder ultimately prevailed in the 
infringement lawsuit, there would be the same level of competition as in the reverse payment case); 
Thomas F. Cotter, Refining the "Presumptive Illegality" Approach to Settlements of Patent Disputes 
Involving Reverse Payments: A Commentary on Hovenkamp, Janis & Lemley, 87 Minn. L. Rev. 1789, 
1807 (2003) noting that "the plaintiff often will have an incentive to pay the defendant not to enter the 
market, regardless of whether the former expects to win at trial," which "suggests that reverse payments 
should not be per se illegal, since they are just as consistent with a high probability of validity and 
infringement as they are with a low probability. It also suggests that reverse payments should not be per 
se legal for the same reason."). But see Cardizem, 332 F.3d at 911 (calling a forty million-dollar reverse 
payment to a generic manufacturer "a naked, horizontal restraint of trade that is per se illegal because it is 
presumed to have the effect of reducing competition in the market for Cardizem CD and its generic 
equivalents to the detriment of consumers"). As other courts have noted, moreover, reverse payments are 
particularly to be expected in the drug-patent context because the Hatch-Waxman Act created an 
environment that encourages them. See Cipro II, 261 F. Supp. 2d at 252(noting that the Hatch-Waxman 
Act "has the unintended consequence of altering the litigation risks of patent lawsuits" and concluding 
that "reverse payments are a natural by-product of the Hatch-Waxman process"); accord Schering-Plough, 
402 F.3d at 1074.In re Cardizem CD Antitrust Litig. (…) Under these circumstances, we see no sound 
basis for categorically condemning reverse payments employed to lift the uncertainty surrounding the 
validity and scope of the holder's patent. (…)We conclude that the facts as alleged in the plaintiffs' 
complaint, if proved, would not establish that the terms of the Settlement Agreement violated the antitrust 
lawsin the absence of any plausible allegation that the reverse payment provided benefits to Zeneca 
outside the scope of the tamoxifen patent, the plaintiffs have not stated a claim for relief with respect to 
the Settlement Agreement. See Twombly, 425 F.3d at ---, 2005 WL 2420523, at *11, 2005 U.S. App. 
LEXIS 21390, at *32-*34. (…).” 

23 Cf. Laura  J. GREBE,  “Generic Entry …” op. cit. p. 176 e 177. 
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A Andrx foi a primeira empresa de medicamentos genéricos a solicitar a 

emissão de uma ANDA, o que lhe assegurou um exclusivo comercial de 180 dias, nos termos do 

Hatch-Waxman. Seguidamente, em janeiro de 1995, a HMT intentou uma ação de violação do 

direito de patente contra a Andrx (o que desencadeou o thirty-month stay). Em 15 de setembro 

de 1997, o FTC emitiu a ANDA para o genérico do Cardizen, o que permitiu à Andrx obter um 

exclusivo comercial com a duração de 180 dias. Não obstante, em 24 de setembro de 1997, a 

HMR e a Andrx celebraram um acordo para terminar o litígio. Nesse acordo, a Andrx se 

compremetou a não efetuar atos preparatórios de comercialização do genérico e a abrir mão do 

prazo de exclusividade, mediante o pagamento do montante de quarenta milhões de dólares por 

ano24. 

Os usuários (diretos e indiretos) do cardizen ajuizaram ação com vista à 

declaração da invalidade do acordo celebrado entre a HMR e a Andrx, alegando violação de leis 

anticoncorrenciais federais e estaduais. Utilizando o critério per se illegal rulle, o 6.º Circuito 

Federal de Apelação (Sixth Circuit Court of Appeals) considerou que o acordo violava a seção 

01 do Sherman Act25. 

                                                 
24 Cf. William H. ROONEY, Elai KATZ, Amy R. FITZPATRICK, Michelle LEUTZINGER e 

Peter J. SCOOLIDGE, “Review of Reverse-Payment Agreements: The Agencies, the Courts, Congress, 
and the European Commission”, in CPI – Competition Policy International, vol. 2, n.º 2, out/2009. p. 
123; e  Michael A. CARRIER,  Innovation for the 21st Century … op. cit. p. 357 e 358.  

25 In re: CArdizem CD Antitrust Litigation. Louisiana Wholesale Drug Co., et al., Plaintiffs-
Appellees, v. Hoechst Marion Roussel, Inc., and Andrx Pharmaceuticals, Inc., Defendants-Appellants. Nº. 
00-2483. United States Court of Appeals, Sixth Circuit: “(…) The defendants contend that this statement 
means that in order to allege antitrust injury adequately, a plaintiff must allege that the only way the 
defendant could have caused the plaintiff's injury was by engaging in the antitrust violation. Defs. Br. at 
32-33in other words, if the defendant could have in theory caused the same injury without engaging in an 
antitrust violation, the plaintiff has not suffered an "antitrust injury," even if in fact it was the antitrust 
violation that caused the actual injury in a particular case. Applied to the present case, the defendants 
contend that the plaintiffs cannot allege an antitrust injury because Andrx could have unilaterally (and 
legally) decided not to market its generic version of Cardizem CD; they contend it is immaterial whether, 
in fact, it was the Agreement and the payment of $40 million per year that caused them to do so. Id. We 
disagree. (…) As the above discussion of Axis, Hodges and Valley Products demonstrates, the facts and 
holdings of those cases provide no support for the defendants' proposed interpretation of the "necessary 
predicate" language in Hodgesin none of these cases was a complaint dismissed for failure to allege 
antitrust injury based on a defendant's claim that it could have caused the same injury without committing 
the alleged violation. Rather, the complaints were dismissed for failure to allege antitrust injury because 
each of the defendants had taken an action that it was lawfully entitled to take, independent of the alleged 
antitrust violation, which was the actual, indisputable, and sole cause of the plaintiff's injuryin Axis, the 
antitrust violation was not the "necessary predicate" because the plaintiff's alleged injury — its exclusion 
from competing in the armature winding machine market — admittedly flowed not from the 
anticompetitive effects of the allegedly illegal purchase, but from its lack of access to "impenetrable" 
patents. 870 F.2d at 1107in Hodges, the antitrust violation was not the "necessary predicate" because the 
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c) Shering-Plough Corp. v. FTC. A Shering-Plough detinha a patente sobre o 

revestimento da cápsula que permite uma ação de liberação prolongada da substância ativa K-

DUR 20, utilizado em conjunto com medicamentos sujeitos à receita médica para o tratamento 

                                                                                                                                               
plaintiff's alleged injury — its exclusion from competing in the shuttle services from the airport to the 
Opryland site owned by defendants — actually flowed not from the anticompetitive effects of an 
allegedly unlawful market division agreement, but from the defendants' "lawful refusal to grant plaintiffs 
access to their private property." 26 F.3d at 39in Valley Products, the antitrust violation was not the 
"necessary predicate" because the plaintiff's alleged injury — its exclusion from competing in the 
franchisor's logoed amenity market — actually flowed, not from the anticompetitive effects of an 
allegedly unlawful tying arrangement, but from the defendant's lawful termination of a vendor 
agreement.18 Thus, in reality, we have only dismissed a case for failure to allege that an antitrust 
violation is the "necessary predicate" for the plaintiff's injury where it has been apparent from the face of 
the complaint that actual and unequivocally legal action by the defendant would have caused plaintiff's 
injury, even if there had been no antitrust violation. Application to this case of the "necessary predicate" 
test, as we have applied it in the cases which are the subject of the certified question, demonstrates that 
the district court correctly refused to dismiss these complaints for failure to allege antitrust injuryin 
essence, as exposed by the per se analysis above, see supra Part II.A., the complaints allege a plain vanilla 
horizontal agreement to restrain trade in the form of a multi-million dollar cash payment in consideration 
for forbearance by Andrx from selling on the market a product that it was ready and able to sell at a price 
lower than that charged by HMR for the patented product. There is nothing on the face of the complaint 
that suggests, much less establishes as a matter of law, that there was any physical or "impenetrable" legal 
impediment to Andrx's production and sale of its FDA-approved generic productindeed, some plaintiffs 
allege that HMR's patent infringement suit against Andrx was a "sham.". Nor can the defendants identify 
a lawful right that they had and exercised and that indisputably caused plaintiffs' injury. Thus, the 
complaint may be fairly construed as alleging that the per se illegal Agreement with its $89 million 
payment, not HMR's disputed 45%-18 patent, constituted the "necessary predicate" for Andrx's decision 
to keep its FDA-approved 55%-18 generic product off the market and HMR free from any generic 
product competition. The fact that Andrx could have unilaterally, and legally, decided not to bring its 
generic product to a manifestly profitable market has no relevance in assessing whether the plaintiffs 
adequately alleged that the antitrust violation was the necessary predicate for their injury. What remains is 
the defendants' contention that Andrx would have stayed out of the market even absent the Agreement 
and the payment of $40 million per year because Andrx feared incurring damages in the patent 
infringement litigation. Proof of allegations on the face of this complaint and reasonable inferences 
therefrom, however, could persuade a trier of fact that had HMR been confident of the independent 
durability of its patent and the validity of its infringement claim, it would not have paid $89 million to 
effect what the patent and infringement suit had already accomplished. Under the aegis of the complaint 
and inferences, a fact trier could also find that even if it is a "prudent" industry practice for a generic 
manufacturer to stay out of the market until the resolution of patent infringement litigation, Defs. Br. at 
33, in this case, the patent infringement suit was a "paper tiger" incapable of deterring the generic 
producer from entering the market as soon as the FDA approved its product — as it had formally advised 
the patent court. If proved to be true, it would almost necessarily follow that the plaintiffs' injury flowed 
from the Agreement and payment of $40 million per year. At this stage of the litigation, we must leave 
this dispute for the trier of fact to evaluate. III. Conclusion. For the foregoing reasons, we answer both of 
the district court's certified questions as follows: it properly resolved the questions that it put to us in the 
course of denying defendants' motions to dismiss and granting the plaintiffs' motions for summary 
judgment that the defendants had committed a per se violation of the antitrust laws”. Endereço eletrônico: 
http://openjurist.org/332/f3d/896/in-re-cardizem-cd-antitrust-litigation. 

http://openjurist.org/332/f3d/896/in-re-cardizem-cd-antitrust-litigation#fn18#fn18
http://openjurist.org/332/f3d/896/in-re-cardizem-cd-antitrust-litigation
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de pressão alta ou doenças cardiovasculares congênitas, que caducara em 5 de setembro de 

2006.26 

No ano de 1995, a Upsher-Smith Laboratories (Upsher) submeteu um pedido 

de aprovação ao FDA para comercializar a versão genérica do K-DUR 20. Após ter sido 

notificada da intenção da Upsher, a Shering-Plough intentou uma ação com vista à declaração 

da violação do seu direito de exclusivo. Em 1997, após dois anos de litígio, a Shering-Plough e 

a Upsher firmaram um acordo pelo qual a Shering se obrigava ao pagamento de uma substancial 

quantia e a conceder cinco licenças de produtos diversos para a Upsher27. No mesmo ano de 

1995, a empresa ESI Lederle, Inc. (ESI) pediu também aprovação ao FDA para comercializar a 

versão genérica do K-DUR 20, intentando ação de violação de patente contra a ESI. Em 1997, as 

duas empresas firmaram um acordo no qual a Shering ajustou com a ESI a partilha do tempo 

restante de duração do seu direito de patente, acordando também que a ESI poderia entrar no 

mercado em janeiro de 2004 com a sua versão genérica. A ESI aceitou os termos do acordo 

mediante o pagamento da quantia de dez milhões de dólares. 28 

A FTC entendeu que o acordo realizado entre a Shering e a ESI infringiu as leis 

anticoncorrenciais com base no critério rule of reason. Inconformadas, as empresas recorreram 

                                                 
26 Cf. Laura J. GREBE,  “Generic Entry …” op. cit. p. 180 e 181. 
27 In the United States Court of Appeals for the Eleventh Circuit.n.º 04-10688. Schering-Plough 

Corporation, Upsher-Smith Laboratories, Inc., a Minnesota Corporation having its principal place of 
business in Minnesota, Petitioners, versus Federal Trade Commission, Respondent: “(…) On June 17, 
1997, the day before the patent trial was scheduled to begin, Schering and Upsher concluded the 
settlement. The companies negotiated a three-part license deal, which called for Schering to pay (1) $60 
million in initial royalty fees; (2) $10 million in milestone royalty payments; and (3) 10% or 15% 
royalties on sales. Schering’s board approved of the licensing transaction after determining the deal was 
valuable to Schering. This estimation corresponds to the independent valuation that Schering completed 
in relation to Kos’ Niaspan, a substantially similar product to Niacor. That evaluation fixed Niaspan’s net 
present value between $225-265 million. (...).” Endereço eletrônico: 
http://www.ca11.uscourts.gov/opinions/ops/200410688.pdf. Vide comentário à decisão em Michael A. 
CARRIER, Innovation for the 21st Century … op. cit. p. 358 a 360. 

28 In the United States Court of Appeals for the Eleventh Circuit.n.º 04-10688. Schering-Plough 
Corporation, Upsher-Smith Laboratories, Inc. (…): “(…) Finally, in December 1997, Schering offered to 
divide the remaining patent life with ESI and allow Micro-K 20 to enter the market on January 1, 2004 - 
almost three years ahead of the patent’s September 2006 expiration date.6 ESI accepted this offer, but 
demanded on receiving some form of payment to settle the case. At Judge Rueter’s suggestion, Schering 
offered to pay ESI $5 million, which was attributed to legal fees, however, ESI insisted upon another $10 
million. Judge Rueter and Schering then devised an amicable settlement whereby Schering would pay ESI 
up to $ 10 million if ESI received FDA approval by a certain date. Schering doubted the likelihood of this 
contingency happening, and Judge Rueter intimated that if Schering’s prediction proved true, it would not 
have to pay the $10 million. The settlement was signed in Judge Rueter’s presence on January 23, 1998. 
(…)”. Vide comentários sobre esta decisão em artigo de Ana BERENGUER,  “La Competencia en el ...” 
op. cit. p. 666. 

http://www.ca11.uscourts.gov/opinions/ops/200410688.pdf
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da decisão para o 11.º Circuito Federal de Apelação (11th Circuit Court of Appeals). De forma 

inovadora, o Tribunal rejeitou os critérios então adotados para a análise de situações 

anticoncorrenciais e aplicou um terceiro critério, que veio a ser conhecido como quick-look 

(embora nesse processo o critério tenha sido melhor divulgado, anteriormente fora aplicado em 

outro caso, conhecido como Valley Drug29). A justificativa para essa inovação jurisprudencial 

se deu em razão das peculiaridades que envolvem casos de direito patentário e concorrencial. 

Entendeu-se que a própria natureza do direito patentário produz, por si só, efeitos 

anticoncorrenciais (pois o próprio titular da patente pode excluir terceiros de fazer uso do objeto 

da patenteado, nos termos do art. 35 USC § 282). 

O 11.º Circuito Federal de Apelação (11th Circuit Court of Appeals) julgou 

procedente a ação, por entender que os acordos realizados entre a Shering e a ESI não 

restringiam a concorrência para além da zona de exclusão prevista pelo direito de patente 

concedido à Shering. Para tanto, fez as seguintes observações: i) a patente que a Shering detinha 

sobre o medicamento de referência K-DUR 20 gozava de presunção de validade; ii) em face aos 

acordos se possibilitava que as empresas de medicamentos genéricos comercializassem outros 

produtos genéricos cinco e dois anos antes de expirar a patente; iii) as licenças concedidas pela 

Upsher à Shering constituíam uma contrapartida pelo pagamento efetuado e não um suborno 

para retardar a introdução do genérico no mercado30. 

                                                 
29 Vide comentários ao processo em artigo de Lucy Grace DEARCE,  “Deconstructing …” op. 

cit.  p. 587 a 606. 
30 In the United States Court of Appeals for the Eleventh Circuit.n.º 04-10688. Schering-Plough 

Corporation, Upsher-Smith Laboratories, Inc. (…): “(…)We think that neither the rule of reason nor the 
per se analysis is appropriate in this context. We are bound by our decision in Valley Drug where we held 
both approaches to be ill-suited for an antitrust analysis of patent cases because they seek to determine 
whether the challenged conduct had an anticompetitive effect on the market. 344 F.3d 1294, 1311 n.27.14 
By their nature, patents create an environment of exclusion, and consequently, cripple competition. The 
anticompetitive effect is already present. “What is required here is an analysis of the extent to which 
antitrust liability might undermine the encouragement of innovation and disclosure, or the extent to which 
the patent laws prevent antitrust liability for such exclusionary effects.” Id. Therefore, in line with Valley 
Drug, we think the proper analysis of antitrust liability requires an examination of: (1) the scope of the 
exclusionary potential of the patent; (2) the extent to which the agreements exceed that scope; and (3) the 
resulting anticompetitive effects. Valley Drug, 344 F.3d at 1312. (…) The Commission, however, refused 
to consider the underlying patent litigation,and its certainty to be a bitter and prolonged process. All of the 
evidence of record supports the conclusion of the ALJ that this is not the case of a “naked payment” 
aimed to delay the entry of product that is “legally ready and able to compete with Schering.” The 
litigation that unfolded between Schering and ESI was fierce and impassioned. Fifteen months of 
mediation demonstrates the doubt of a peaceful conclusion (or a simple compromise, as the Commission 
would characterize it). (…) We have said before, and we say it again, that the size of the payment, or the 
mere presence of a payment, should not dictate the availability of a settlement remedy. Due to the 
“asymmetrics of risk and large profits at stake, even a patentee confident in the validity of its patent might 
pay a potential infringer a substantial sum in settlement.” E continuou afirmando que: “An exception 
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d) In re Ciprofloxacin Hydrochloride Antitrust Litig. A sociedade Barr, no 

intuito de comercializar a versão genérica do antibiótico ciprofloxacina hidrocloreto (Cipro), 

realizou pedido abreviado de AIM (ANDA), cuja detentora da patente era a Bayer. Ato contínuo, 

a Barr interpôs ação de nulidade da patente em face da Bayer, alegando que a substância ativa 

do Cipro era um composto já conhecido, razão pela qual não preenchia os requisitos de 

patenteabilidade31.  

Antes do julgamento da ação de invalidade proposta pela Barr, foi celebrado 

acordo nos seguintes termos: i) a Barr e companhias associadas não voltariam a questionar a 

validade da patente da Cipro; ii) a Barr se comprometeria a não fazer tentativas no sentido de 

comercializar no mercado o medicamento genérico Cipro antes da expiração da patente da 

Bayer; iii) a Bayer pagaria à Barr o montante de cinquenta milhões de dólares americanos32. 

Além desses ajustes, restou convencionado que a Bayer pagaria à Barr o valor de trezentos e 

                                                                                                                                               
cannot lie, as the Commission might think, when the issue turns on validity (Valley Drug) as opposed to 
infringement (the Schering agreements). The effect is the same: a generic’s entry into the market is 
delayed. What we must focus on is the extent to which the exclusionary effects of the agreement fall 
within the scope of the patent’s protection. Here, we find that the agreements fell well within the 
protections of the ‘743 patent, and were therefore not illegal. V. Conclusion. Valley Drug established the 
law in our Circuit. Simply because a brand-name pharmaceutical company holding a patent paid its 
generic competitor money cannot be the sole basis for a violation of antitrust law. This alone underscores 
the need to evaluate the strength of the patent. Our conclusion, to a degree, and we hope that the FTC is 
mindful of this, reflects policy. Given the costs of lawsuits to the parties, the public problems associated 
with overcrowded court dockets, and the correlative public and private benefits of settlements, we fear 
and reject a rule of law that would automatically invalidate any agreement where a patent-holding 
pharmaceutical manufacturer settles an infringement case by negotiating the generic’s entry date, and, in 
an ancillary transaction, pays for other products licensed by the generic. Such a result does not represent 
the confluence of patent and antitrust law. Therefore, this Court grants the petition for review. 
Accordingly, we SET ASIDE the decision of the Federal Trade Commission and VACATE its cease and 
desist order”. Endereço eletrônico: http://www.ca11.uscourts.gov/opinions/ops/200410688.pdf. 

31 Uché EWELUKWA, “Patent Wars in the Valley of …” op. cit. p. 251 a 258,  apresenta 
detalhes importantes sobre o julgamento. Vide, também, Josef DREXL, “Pay-for-delay and Blocking 
Patents- Targeting Pharmaceutical Companies under European Competition Law”, in International 
Review of Intellectual Propertyand Competition Law (IIC), 40(7), 2009. p. 751 a 755. As informações 
foram obtidas no acórdão do Federal Circuit. Endereço eletrônico: 
http://www.ftc.gov/os/2008/01/ciprobrief.pdf. 

32 Cf. Richard H. STERN,  “Antitrust Legality of “Reverse Payments” from Patentees to 
Accused Infringers Upheld: In re Ciprofloxacin Hydrochoride Antitrust Litigation”, in E.I.P.R., Issue 2. 
Thomson Reutrs (Legal) Limited and Contributors, 2009. p. 101; e William H. ROONEY, Elai KATZ, 
Amy R. FITZPATRICK, Michelle LEUTZINGER e Peter J. SCOOLIDGE, “Review of Reverse-
Payment Agreements: The Agencies, the Courts, Congress, and the European Commission”, in CPI – 
Competition Policy International, vol. 2, n.º 2, out/2009.  p. 129 e ss. 

http://www.ca11.uscourts.gov/opinions/ops/200410688.pdf
http://www.ftc.gov/os/2008/01/ciprobrief.pdf
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cinquenta milhões de dólares, a título de indenização, para ela não produzir nem comercializar o 

genérico da Cipro até 2004.33 

Associações de consumidores e usuários diretos e indiretos do Cipro 

promoveram ações nos tribunais contra a Bayer, a Barr e companhias associadas, baseadas na 

violação do direito de concorrência (section 1 e 2 do Sherman Act) e nas leis de proteção ao 

consumidor. Dentre as acusações constantes da ação, estava a de fraude contra o USPTO, em 

razão de entenderem os requerentes que o Cipro não pareenchia os requisitos da 

patenteabilidade, alegando também litigância de má-fé (pelo pedido referente à patente 444 do 

Cipro). 

A decisão de primeira instância foi no sentido de considerar que tais acordos 

não restringiam, de forma irrazoável, o comércio, não obstante a Bayer manter uma posição 

dominante no mercado relevante do referido medicamento. Portanto, o District Court entendeu 

que os acordos firmados não produziram um efeito anticoncorrencial fora da zona de exclusão 

da patente. Concluiu, afinal, que o titular da patente agiu dentro dos poderes conferidos pelo seu 

direito de patente, de modo que quaisquer efeitos potencialmente anticoncorrenciais que 

decorressem dessa atuação seriam corolários diretos do direito de patente34.  

Tal decisão foi corroborada pelo Federal Circuit35, sob o fundamento de que a 

patente, pela sua própria natureza, produz efeitos anticoncorrenciais e de que a essência do 

                                                 
33 Anota Richard H. STERN, “Antitrust Legality of …” op. cit. p. 102: “In this case, the patentee 

Bayer apparently paid Barr, the generic drug company, more money to levae the market than Barr would 
have made even if it had won the suit, although less than Bayer would have lost. Thus, Bayer must haver 
thougt that the risk of loss (as a probability percentage) times the potential loss exceeded the payment to 
Barr. Should the public interest in clearing the market of spurious patents trump the patentee´s rational 
self interest in maximising its finacial return by prudent settlement) Or chould individual volition 
prevail?”  

34 A decisão é comentada por Doug BRODER, “United States: Procedure - Patent Reverse 
Payments” in,  European Competition Law Review (E.C.L.R.), 30(8), 2009. N137.  

35 United States Court of Appeals for the Federal Circuit. In Re Ciprofloxacin Hydrochloride 
Antitrust Litigation. Arkansas Carpenters Health and Welfare Fund e outras v. Bayer AG and Bayer 
Corp, Hoechst Marion Roussel, Inc., The Rugby Group, Inc., Watson Pharmaceuticals, Inc. e Barr 
Laboratories, Inc: “(…) The reasonableness of an agreement under the antitrust laws must be judged, of 
course, as of the time that the parties entered into it. See Valley Drug Co. v. Geneva Pharms., Inc., 344 
F.3d 1294, 1306-07 (l l th Cir. 2003) (subsequent invalidation of patent does not alone render the 
challenged agreement anticompetitive). The district court took account ofthis principle when it concluded 
that it would be "inappropriate for an antitrust court to conduct an after-the-fact inquiry into the validity 
ofthe underlying patent," Op. 35, but then ignored it when it ruled out any "discount [to] the exclusionary 
power of the patent by any probability that the patent would have been found invalid." Id. at 57. In doing 
so, the court failed to take account of the uncertainty at the time of the settlement surrounding Bayer's 
ability to exclude Barr from the market through the legitimate exercise of its patent rights. (…) There is 
no reason why uncertainty regarding patent litigation should be treated differently where the certain 
exclusion ofa potential rival is obtained through a cash payment and not through the strength of the patent 
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acordo era meramente excluir a Barr e associadas de lucrarem com a invenção patenteada. 

Acrescentou, ainda, que existe uma tradição jurídica no país que consiste na prática reiterada e 

implementada na lei a favor da resolução de questões por meio de acordos e que tal prática é 

extensível aos processos em que se põe em causa um direito de patente. O Tribunal recusou-se, 

por fim, a incluir, como fator de análise, a probabilidade de a patente ser declarada inválida, 

como referido pelo FTC enquanto amicus curiae, porque, de acordo com o USC 35 § 282, as 

patentes gozam da presunção de validade. 

e) FTC  v. Cephalon (Federal Trade Commission, Plaintiff, v. Cephalon, Inc., 

Defendant  - United States District Court for the Eastern District of Pennsylvania removed from 

the United States District Court for the District of Columbia). O FTC, na tentativa de produzir 

uma divisão junto às Cortes Federais especializadas, para que a legalidade dos acordos reverse 

payments fosse apreciada pela Suprema Corte, vem recorrendo frequentemente à via judicial. 

Assim, em 2008, ajuizou ação junto ao District of Columbia contra a Cephalon, Inc. A FTC 

alegou que a Cephalon manteve propositadamente o seu poder de monopólio com relação à 

prescrição do medicamento de referência comercializado sob a marca provigil (modafinil, para o 

tratamento da narcolepsia)36. Alegou também a prática de condutas anticompetitivas, que incluía 

a celebração de acordos com potenciais concorrentes (indústrias de medicamentos genéricos), 

inclusive acordos do tipo reverse payments37. 

                                                                                                                                               
assertion. Thus, the settlement agreement here violates the antitrust law, and the district court should be 
reversed. (...) Of course, paying offthe first generic company ready to enter will often delay entry for 
years, during which time the branded (and generic) firms will profit handsomely, at the expense of 
consumers. The court failed even to address this consumer harm. And even ifsubsequent generics are 
ready to enter, the anticipated profits of each will remain substantially lower than the branded firm's, and 
also lower than the first generic's (having no exclusivity period from which to benefit). Each will find it 
advantageous, therefore, to agree not to enter, even for a modest payment. See, e.g., Class Action 
Complaint, In re Modafinil Antitrust Litig., No. 06-1797 (E.D. Pa. complaint filed Apr. 27, 2006), at ';'l 
43-49, 82-100 (allegations ofbranded drug manufacturer making exclusion payments to multiple generic 
rivals). The court's ruling would permit such forestalling of competition regardless of the patent's 
weakness. Consequently, the challenges to drug patents that Congress sought to encourage in Hatch-
Waxman may well result in a wealth transfer to would-be generic entrants, but no benefit to consumers. 
Conclusion.The Court should reverse the district court's ruling. (…)”. Endereço eletrônico: 
http://www.ftc.gov/os/2008/01/ciprobrief.pdf.  

36 A decisão e algumas peças processuais podem ser encontradas no seguinte endereço: 
http://www.ftc.gov /os/caselist/0610182/index.shtm. 

37 Anotam William H. ROONEY, Elai KATZ, Amy R. FITZPATRICK, Michelle 
LEUTZINGER e Peter J. SCOOLIDGE,“Review of Reverse-Payment …” op. cit. p. 131. Os citados 
autores fazem o seguinte comentário: “The FTC filed suit in federal court rather than pursuing the 
conduct through the FTC’s administrative process (as was done in Schering-Plough) perhaps to avoid an 
appeal to a circuit in which the law on reverse payments appears to be largely settled (e.g., the Eleventh 
or Second Circuit). The FTC is seeking a permanent injunction barring Cephalon from enforcing the 

http://www.ftc.gov/os/2008/01/ciprobrief.pdf
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f) Solvay Pharmaceuticals, Inc. Recentemente, a FTC questionou os 

pagamentos realizados pela Solvay Pharmaceuticas, Inc. à Watson Pharmaceuticals, Inc. e a 

Par Pharmaceutical Companies, Inc.38 Segundo alegou, o objetivo desses pagamentos era fazer 

com que as duas empresas não viessem a lançar a versão genérica do medicamento (repositor de 

testosterona) AndroGel, antes de 2015. Sob essa motivação, a FTC ajuizou uma ação junto ao 

United States District Court for the Central District of California, alegando violação do FTC 

Act, do Sherman Act e das leis concorrenciais da Califórnia.39 

Em 2006, a Solvay desistiu do litígio que havia iniciado por infração de patente. 

Em troca, as empresas de genéricos deveriam atrasar a venda do genérico AndroGel até 2015. 

Acordaram, ainda, até aquela data, poderiam vender o medicamento em razão de um contrato de 

licença firmado com a Solvay.  A autoridade da concorrência considerou que tal conduta 

constituía uma prática anticoncorrencial, porque mantinha um nível de preços elevado e impedia 

o acesso a pacientes e outros consumidores a medicamentos mais baratos.40 

Como foi visto, o critério que vem sendo utilizado pela jurisprudência norte-

americana do Federal Circuit, nos casos em que as empresas farmacêuticas interpoem recursos 

contra sanções impostas pelo Federal Trade Commission em razão do cometimento de práticas 

anticoncorrenciais é o seguinte: perquirir se o negócio jurídico pelo qual se impede ou retarda a 

                                                                                                                                               
terms of the agreements with the four generic companies that prevent those companies from marketing 
generic versions of Provigil before 2012. The Cephalon case was transferred to the Eastern District of 
Pennsylvania in the Third Circuit. Motions to dismiss in the cases are pending. The FTC action is 
accompanied by private actions also challenging the Cephalon settlements.” 

38 A decisão e peças processuais poderão ser localizados no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.ftc.gov/os/caselist/0710060/index.shtm. Vide comentários à decisão em artigo de Douglas F. 
BRODER e Scott T. BAKER, “United States: anti-competitive practices - Federal Trade Commission - 
Intellectual property – Pharmaceuticals- Pay for delay - Congress testimony”, in European Competition 
Law Review (E.C.L.R.), 31(12), 2010. p. N199-200. 

39 Cf. William H. ROONEY, Elai KATZ, Amy R. FITZPATRICK, Michelle LEUTZINGER e 
Peter J. SCOOLIDGE,“Review of Reverse-Payment …” op. cit. p. 132. Anotam eles: “The FTC filed a 
complaint in the United States District Court for the Central District of California, alleging violations of 
the FTC Act, Sherman Act, and California unfair competition laws. According to the FTC, while Solvay’s 
patent for AndroGel expires in 2020, ANDA first-filerWatson received FDA approval to market its 
generic AndroGel in 2006. As alleged in the Commission’s complaint, Solvay had estimated that a 
generic launch in mid-2006 would result in a loss of 90 percent of its sales within the year and in a 
decline in annual profits by about $125 million. The FTC claims that Solvay agreed to payWatson $19 
million for the first year and an estimated $30 million annually for the next five years,75 and also agreed 
to pay Par $12 million annually for six years, purportedly in connection with co-marketing or back-up 
manufacturing arrangements. The Commission relied on arguments byWatson and Par in their Paragraph 
IV litigation with Solvay to allege that Solvay’s patent was unlikely to exclude generic competition and 
that the settlement agreement was an anticompetitive agreement to share monopoly profits.In a statement 
released with the filing of the Solvay complaint, then-Commissioner Leibowitz indicated that the 
Commission will continue to challenge such patent settlements as anticompetitive”.  

40 Cf. Ana BERENGUER,  “La Competencia en el ...” op. cit. p. 665. 

http://www.ftc.gov/os/caselist/0710060/index.shtm
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entrada de outro fármaco genérico no mercado está dentro dos limites formados pelo âmbito 

tecnológico de proteção do direito de patente ou do certificado complementar de proteção 

relativo ao medicamento inovador ou de referência.41 Portanto, o Federal Circuit busca saber se 

a atividade de cujo exercício a empresa de medicamentos genéricos abdica é abrangida pelo 

âmbito de proteção da patente ou pelo certificado complementar de proteção42. Atendendo-se, 

fundamentalmente, a natureza e a quantia pecuniária transferida para a empresa de 

medicamentos genéricos, a Federal Trade Commission entende que a circunstância da 

existência dessa transferência monetária elevada dificilmente consegue ser justificada senão 

com base no interesse que tem a empresa de medicamentos de referência de atrasar a introdução 
                                                 

41 Cf. J. P. REMÉDIO MARQUES,  “O Direito de Patentes, o Sistema ...” op. cit. p. 350. 
42 Ainda que a Federal Trade Comission leve anos perseguindo com empenho esses acordos 

(pay-for-delay settlements), sua teoria de que eles impõem  uma restrição ao comércio tem sido rechaçada 
pelos tribunais. Em julho de 2009, em resposta a um convite endereçado pelo Second Circuit para 
enfrentar o desafio com a liquidação do Cipro emArkansas Carpenters Health e Welfare Fund v. Bayer 
AG, o Ministério da Justiça veio a afirmar que os reverse-payment deveriam ser tidos como 
“presumptively unlawful. The DOJ argued that, if the settlement allows no generic competition until 
patent expiration, defendants generally will be unable to rebut the presumption with a reasonable 
explanation for the payment. Even if both parties believe the patentee is likely to win the validity 
litigation, the DOJ would view the settlement as anticompetitive because “it eliminates the possibility of 
competition from the generic” before the patent’s expiration. While still a “rule of reason” analysis, this 
“presumptively unlawful” approach places a heavier burden on the defendants than the DOJ had 
previously advocated. In 2008, arguing against a per se approach, the DOJ expressed caution in impeding 
Hatch Waxman settlements:“In [the context of Hatch-Waxman settlements], per se illegality could 
increase investment risk and litigation costs to all parties. These factors run the risk of deterring generic 
challenges to patents, delaying entry of competition from generic drugs, and undermining incentives to 
create new and better drug treatments or studying additional uses for existing drugs.” Then, the DOJ also 
emphasized the government’s strong policy of encouraging the settlement of litigation to explain its 
reservations with a per se illegality rule. The DOJ, through the Solicitor General, even confronted the 
FTC position by submitting an amicus brief to the Supreme Court in Schering-Plough that recommended 
that the Court deny the FTC’s petition for certiorari. In its brief, the DOJ highlighted competing policy 
considerations between patent rights and antitrust laws and asserted that “the mere presence of a reverse 
payment in the Hatch-Waxman context is not sufficient to establish that the settlement is unlawful.” In 
contrast, in its more recent amicus brief to the Second Circuit in Arkansas Carpenters, the DOJ argued 
that the Tamoxifen standard “inappropriately permits patent holders to contract their way out of the 
statutorily imposed risk that patent litigation could lead to invalidation of the patent while claiming 
antitrust immunity for that private contract.” The DOJ also cautioned against embedding a patent trial 
within an antitrust trial, acknowledging that its current views are in tension with its previous call for an 
examination of the patent infringement claim’s merits. The DOJ argued that it is “neither necessary nor 
appropriate to determine whether the patent holder would likely have prevailed in the patent infringement 
litigation.” Instead, the DOJ advocated that the court base liability “on whether, in avoiding the prospect 
of invalidation that accompanies infringement litigation, the parties have by contract obtained more 
exclusion than warranted in light of that prospect.” Cf. William H. ROONEY, Elai KATZ, Amy R. 
FITZPATRICK, Michelle LEUTZINGER e Peter J. SCOOLIDGE, “Review of Reverse-Payment …” op. 
cit. p.132 e 133. 
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dos genéricos no mercado. Esta, segundo o entendimento da FTC, é razão suficiente para 

invalidar tais acordos, visto que toma por base o caráter anticompetitivo desses acordos. 

Da análise das decisões judiciais, depreende-se também que os tribunais dos 

EUA têm entendido que os acordos reverse payment são, em regra, lícitos. Por um lado, os 

tribunais levam em conta as vantagens em pôr termo ao litígio judicial, corroborando a 

segurança jurídica resultante da celebração de tais acordos e, por outro, acolhem a presunção de 

validade dos direitos de patente postos em causa. De posse desses argumentos, têm afirmado, 

reiteradamente, a compatibilidade desses acordos com as normas antitrust43. Tal posição é 

merecedora de crítica, pelo menos em razão da fundamentação apresentada, qual seja: a relação 

entre os acordos e a I&D; a presunção da validade da patente; o objeto da patente; a status 

natural do reverse payment.44 De igual modo, apesar de sempre remeterem ao Hatch-Waxman - 

cuja função precípua é a promoção do medicamento genérico, para viabilizar e incrementar sua 

fabricação e comercialização, esse normativo vem sendo manipulado e deturpado para dar um 

cunho de legalidade aos acordos reverse payment.  

Quando as Cortes sustentam que os acordos são importantes, haja vista que o 

custo do litígios e os riscos a eles inerentes são altíssimos, não questionamos tal posição. No 

entanto, os acordos reverse payment são diferenciados, pois são realizados com base em suposta 

infração ao Hatch-Waxman. É o caso, por exemplo, das ações ajuizadas contra o primeiro 

solicitante do ANDA, que gozará do benefício de exclusividade na comercialização de 180 dias. 

Tal benefício deveria ter por objetivo incentivar interessados na produção de genéricos, com a 

outorga desse período de exclusivo, e não de moeda de troca para a realização de acordos 

excusos com uma contraprestação financeira. 

Outra justificativa adotada pelas cortes para a aceitação dos acordos reverse 

payment é que eles incrementam a I&D, o que, desde já, refutamos. Tal argumento foi referido 

em quase todas as decisões acima citadas (Tamoxifen, Ciprofloxacin, Shering, etc.)45.  

 

Aliás, não é esta a função do Hatch-Waxman46. Seu objetivo primordial é, pelo 

contrário, o incentivo à produção de medicamentos genéricos e o seu lançamento no mercado, o 

                                                 
 43 Vide, S. P. BRANKIN, “Patent settlements and competition: where is the European 
Commission going”, in Journal of Intellectual Property Law & Practice, vol. 5, 2010.p. 23 e ss. 

44 Em sentido próximo, Michael A. CARRIER,  Innovation for the 21st Century … op. cit. p. 363 
e 364. 
 45 Quanto à postura dos tribunais federais dos EUA, vide H. HOVEMKAMP, “Antitrust and 
Innovation: Where Are and Where Ww Should Be Going”, 2011. p. 1 e ss. Endereço: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract _id=1611265.  

46 Assinala  Michael A. CARRIER, Innovation for the 21st Century … op. cit. p. 368: “Lawsuits 
have been particularly prevalent  on blockbuster drugs such as Cipro, Claritin, Paxil, Pravachol, Prilosec, 
Prozac, and Zoloft. In fact, of the ten top-selling brand drugs in the United States in 2006, at least six 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract%20_id=1611265
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mais rapidamente possível, quando finda a proteção patentária. Ademais, além da patente ou do 

certificado complementar, existe ainda outra proteção deferida aos fabricantes do medicamento 

de referência (titulares da patente), consubstanciada na proteção dos dados de prova, cujo 

objetivo é recompensar os gastos dispendidos para a obtenção da AIM. 

Nos Estados Unidos, conforme se observa da seção 282 do Patent Act, o direito 

de patente shall be presumed valid. É com base neste dispositivo que as cortes vêm adotando 

suas posições. No entanto,  na área farmacêutica, a cada dia que passa, mais se requerem (e são 

concedidas) patentes que não preenchem os requisitos da novidade, da atividade inventiva e da 

atividade industrial. Ao solicitarem suas patentes, as empresas fazem apenas pequenas 

modificações em ingredientes ativos há muito tempo conhecidos (podem estar consubstanciados 

em um sal, um éster, um polímero etc.). Os institutos de patentes, especialmente os norte-

americanas, têm sido bastante flexíveis na concessão de patentes dessa natureza47.  

Essa presunção de validade deve ser adotada com bastante cuidado, e não de 

forma genérica ou tendenciosa, como vem sendo, utilizada. Com tal abertura, corre-se o risco de 

referendar acordos em ações de infração de patentes cujo exclusivo foi indevidamente 

concedido. A empresa de medicamentos genéricos irá, como contraprestação, receber uma 

remuneração pela desistência das ações propostas. Todavia, os consumidores (entendidos estes 

como os sistemas de saúde, a população em geral, planos de saúde etc.) ficam privados de terem 

acesso a um medicamento a um preço substancialmente mais baixo. Pergunta-se: deverão os 

consumidores ficar à mercê de tais acordos que retardarão a entrada do genérico no mercado? A 

resposta é não. Entendemos que a patente não deverá ser analisada de forma a presumir-se 

sempre a validade, pelo menos nos casos em que ela for questionada no âmbito farmacêutico48.  

A grande dificuldade em rebater esse argumento está no fato de que a maioria 

dos códigos e leis de propriedade industrial contém uma norma segundo a qual a concessão de 

direitos de propriedade industrial implica a presunção jurídica dos requisitos da sua concessão49. 

Como tal presunção tem natureza (e valor) legal - e não sendo mera presunção judicial ou 
                                                                                                                                               
(Nexium, Prevacid, Singular, Effexor XR, Plaviz, and Lexxapro) were the subject of litigation under the 
Hatch-Waxman Act in 2008”.  

47 Esclarece Michael A. CARRIER, Innovation for the 21st Century … op. cit. p. 367 e 368, que 
“empirical studies have consistently show that a significant percentage of granted patents are invalid. 
Surveys have found that – courts invalidated 46 percent of patents between 1989 e 1996; - the alleged 
infringer prevailed in 42 percent of the patent cases that reached trial between 1983 and 1999; - in patent 
cases between 2000 and 2004, courts found that 43 percent of patents werw invalid and 75 percent were 
not infrinded”.   

48 Por exemplo, a primeira instância declara a invalidade da patente, a empresa detentora do 
direito patentário recorre e, em sede de recurso, ajusta um acordo reverse payment. 
 49 No Código da Propriedade Industrial português, de 2003, essa norma encontra-se no n.º 2 do 
artigo 4.º. 
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presunção hominis -, cabe ao concorrente ou, noutro plano mais complexo, à autoridade da 

concorrência, demonstrar que tais requisitos não se verificam no caso concreto. Caso contrário, 

que motivo teria levado a empresa de medicamentos de referência a transferir para o patrimônio 

da empresa de medicamentos genéricos uma soma tão elevada? 

Por fim, há que rebater o argumento de que os acordos reverse payments são 

decorrências naturais do Hatch-Waxman Act. Na verdade, tais acordos não deveriam ter sua 

legalidade presumida, mas antes sua ilegalidade50. A presunção de legalidade se dá porque tais 

acordos não são, presumivelmente, pró-competitivos, de modo que tal raciocínio é levado em 

conta pelos tribunais quando da aplicação do critério rule of reason ou mesmo do critério quick-

look. Obviamente, a parte que efetuar o pagamento (e a que receber) para encerrar a lide poderá 

apresentar esclarecimentos suficientes para justificar o acordo, como, por exemplo:  não possui 

informações suficientes para levar a lide adiante (asymmetric information), o custo da ação será 

infinitamente maior que o montante pago no acordo, entre outros. 

Do ponto de vista do direito da concorrência, esses acordos também devem ser 

analisados com bastante cuidado, pois envolvem divisão de mercado e fixação de preço, mesmo 

que indiretamente. No mercado de medicamentos, como já referido, as consequências poderão 

ser nefastas, pois esse tipo de acordo afeta diretamente os sistemas de saúde e, especialmente, a 

população em geral, que poderá ser privada de um medicamento essencial51. A lição que se 

extrai dos casos analisados é que, tendo em vista a sua própria natureza, na medida em que o 

direito de patente afasta, por um período de tempo, os seus concorrentes (exclusivo temporal), o 

legislador e o aplicador do direito devem ser extremamente cautelosos, no sentido de evitar a 

formação de lacunas legais suscetíveis de serem utilizadas para a prossecução dos interesses 

escusos do titular da patente52.  

Por fim, deve-se reconhecer que esses acordos apresentam inúmeras 

dificuldades para o direito de concorrência, na medida em que eles traduzem o resultado de um 

comportamento perfeitamente legítimo no quadro do direito de patente, qual seja o de pôr termo 

a um litígio mediante recíprocas concessões. Ora, as autoridades reguladoras da concorrência e 

dos comportamentos dos agentes no mercado não têm legitimidade para avaliar e decidir se uma 

                                                 
50 Defende posição similar Michael A. CARRIER, Innovation for the 21st Century … op. cit. p. 

370, apresentando cinco razões para serem considerados presumidamente ilegais: “(I) The existence of 
Hatch-Waxman’s regulatory structure. (2) The regime’s ineffectiveness in promoting patent challenges. 
(3) The severe anticompetitive harm of market allocation. (4) the uniquely concerning nature of reverse 
payments. (5) A rebutal for reverse payments reflecting reasonable assessments of patent validity”.  

51 Tem sido veiculada a notícia de que a Bayer iria suspender o fornecimento de medicamentos à 
Grécia, Portugal e Itália, em razão de atrasos nos pagamentos. Se o medicamento fosse genérico, estes 
países não ficariam reféns de uma indústria farmacêutica (embora não estejamos aqui incentivando o 
descumprimento de obrigações). 

52 Cf. Uché EWELUKWA, “Patent Wars in …” op. cit. p. 257. 
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patente é válida ou nula. Por outro lado, também é certo que dificilmente poderão  amparar-se 

no objetivo de promoção da inovação todas as condutas cuja finalidade é a de manter vigente 

uma patente de duvidosa validade53. 

 

3. União Europeia  

 

Na União Europeia, os acordos mais comumente celebrados entre as empresas 

de medicamentos de referência e as empresas de medicamentos genéricos são aqueles que 

envolvem I&D, produção, compra, comercialização, normalização, especialização e distribuição 

seletiva ou compra exclusiva. 

a) Especificidades. No espaço da UE, não se pode deixar de considerar a 

enorme influência do regime jurídico regulatório individual de cada Estado-Membro. Isto 

porque a regulação do preço de venda dos medicamentos, a fixação da co-participação estadual, 

a fixação das margens de comercialização dos vários agentes econômicos envolvidos, as regras 

sobre a distribuição de medicamentos, as regras sobre o armazenamento de medicamentos e as 

importações paralelas de medicamentos configuram especificidades suficientes para tornar 

aceitáveis determinadas práticas que, a princípio, seriam tidas como anticoncorrenciais.54 

                                                 
 53 Vide, ainda, nesse sentido, Beatriz Conde GALLEGO, “La Política de Competencia en el 
Sector Farmacêutico: Nuevos Desafíos para la Relación entre los Derechos de Propriedad Industrial y el 
Derecho de Competência”, in Actas de Derecho Industrial (ADI) 31, Instituto de Derecho Industrial y 
Derecho de Autor. Universidad de Santiago de Compostela. Madrid: Marcial Pons, 2010-2011. p. 74. 

54 Em sentido próximo, J. P. REMÉDIO MARQUES. “O Direito de Patentes, o Sistema ...” op. 
cit. p. 348. Nesse sentido são as conclusões do advogado-geral F. G. Jacobs, apresentadas em 28 de 
outubro de 2004, no Processo C-53/03. Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnanias (Syfait) 
contra Glaxosmithkline AEVE: “À luz de todos os factores que analisei acima, considero que uma 
restrição nos fornecimentos por parte de uma empresa farmacêutica dominante com o objectivo de 
impedir a comercialização paralela é susceptível de se justificar como medida razoável e proporcionada 
para defender os interesses comerciais dessa empresa. Uma restrição desse tipo não se destina a garantir 
as disparidades de preços que sejam da responsabilidade da própria empresa nem impede directamente o 
comércio, o qual é antes bloqueado pelas obrigações de serviço público impostas pelos Estados-Membros. 
Exigir que uma empresa satisfaça todas as encomendas de exportação que lhe são dirigidas impor-lhe-ia, 
em muitos casos, um ónus desproporcionado em virtude das obrigações éticas e legais de manutenção da 
distribuição em todos os Estados-Membros. Dadas as características económicas específicas da indústria 
farmacêutica, uma obrigação de fornecimento não promoveria necessariamente a livre circulação ou 
concorrência e poderia pôr em risco o interesse das empresas farmacêuticas na inovação. Além disso, não 
pode presumir-se que a comercialização paralela beneficiaria efectivamente o consumidor final de 
produtos farmacêuticos ou os Estados-Membros, como primeiros compradores desses produtos. Contudo, 
considero que a conclusão que aqui formulei se aplica exclusivamente à indústria farmacêutica nas 
circunstâncias actuais e ao tipo específico de conduta em causa no presente processo.  Penso que é 
altamente improvável que qualquer outro sector possua as características que me levaram a concluir que 
uma restrição no fornecimento para impedir a comercialização paralela é defensável no contexto dos 
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Ora, se é preciso apreciar, antes do mais, o contexto econômico e jurídico55 e a 

justificação da existência da referida restrição, existirá uma presunção da licitude da maioria dos 

acordos entre empresas que condicionam ou impedem a entrada dos medicamentos genéricos no 

mercado antes da caducidade das patentes e dos certificados complementares que digam 

respeito aos medicamentos de referência. Como foi visto, porém, as empresas de genéricos 

renunciam ou abdicam de pedir a declaração de nulidade desses direitos industriais e, em 

contrapartida, recebem um montante de dinheiro.56 

Não obstante, procurar saber se esses acordos são ou não prejudiciais à 

concorrência depende de uma série de fatores, como visto acima, especialmente na União 

Europeia. Por essa razão, entendemos que, quando da análise desses acordos, deverá ser 

aplicada a regra rule of reason às referidas transações. Dessa forma, refutamos os argumentos 

segundo os quais esses acordos são, per se, anticoncorrenciais. Para tanto, parte-se da seguinte 

                                                                                                                                               
produtos farmacêuticos. Do mesmo modo, se o contexto económico e regulamentar do sector 
farmacêutico europeu se viesse a alterar poderia ser necessário reanalisar a razoabilidade e a 
proporcionalidade da restrição nos fornecimentos num Estado-Membro com preços mais baixos.Também 
considero que a actuação de uma empresa farmacêutica dominante no sentido de repartir o mercado 
comum não poderia ser objecto de uma defesa semelhante. A proporcionalidade da restrição nos 
fornecimentos resulta, por um lado, do facto de, no sector farmacêutico, contribuir em termos muito 
limitados para a repartição do mercado.Por último, sublinho que a análise precedente não exclui a 
possibilidade de uma restrição no fornecimento por parte de uma empresa farmacêutica dominante poder 
contrariar a jurisprudência constante do Tribunal de Justiça em matéria de recusa de fornecimento, no 
caso de ter consequências negativas para a concorrência resultantes de outros factores que não a restrição 
da comercialização paralela.” Endereço: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX: 62003C0053:PT:PDF. Anota Matteo 
NEGRINOTTI, “Abuse of Regulatory Procedures in the Intellectual Property Context: The AstraZeneca 
Case”, in E.I.P.R., Issue 8. Thomson Reutrs (Legal) Limited and Contributors, 2008. p. 457, acerca do 
parecer do advogado geral Jacobs no processo Syfait o seguinte: “It could be argued after the recent 
Opinion delivered by Advocate General Jacobs in Syfait and the recent judgments bt the ECJ in Bayer 
(Adalat) and GlaxoSmithKline that the Court is moving towards a more lenient application of competiton 
rules in the pharmaceutical sectorin particular, as far as infringements of Art. 82 are concerned (as in the 
present case), this statement seems inaccurate. Taking a closer look at the very persuasive Opinion of the 
AG in Syfait, it is evident thar this doctrine is strictly applicable and is far from opening the floodgates 
for the non-application of competiton rules in the pharmaceutical sector”. Também fazem anotações sobre 
o parecer José Ignácio MARTÍNEZ, “La Nueva Regulación ...” op. cit. p. 10 e ss; e Helmut 
BROKELMANN e Mariarosario GANINO, “Comentario de Urgencia da la Sentencia del Tribunal de 
Justicia en el Asunto GSSK Grecia”, in Comunicaciones em Propiedad Industrial y Derecho de la 
Competencia, n.º 51. CEFI - Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación. Julio-Septiembro 
2008. p. 163 e ss. 

55 Como, por exemplo, o mercado relevante, a natureza e a quantidade dos produtos que são 
objeto do acordo, a importância das partes no mercado relevante, o tipo de cláusulas que restringem a 
liberdade e as condições normativas do sistema administrativo de regulação dos medicamentos. 

56 Cf. J. P. REMÉDIO MARQUES, “O Direito de Patentes, o Sistema Regulatório ...” op. cit. p. 
350. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:%2062003C0053:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:%2062003C0053:PT:PDF
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ponderação: “Se o titular da patente ou do certificado complementar de protecção podia, na 

ausência da transacção, impedir o fabrico ou a comercialização dos produtos que reproduzem, 

literal ou por equivalente, as reivindicações do fascículo da patente, mediante a dedução de 

providência cautelar e/ou acção principal de infracção, então não parece razoável impedir a 

obtenção desse mesmo efeito através de uma outra via autocompositiva. Independentemente da 

consideração dos interesses merceológicos das partes, é assim preciso imaginar como as coisas 

se passariam se o titular da patente ou do certificado complementar de protecção impusesse 

unilateralmente, antes da dedução da acção judicial, a proibição de acesso ao mercado da 

substância activa protegida por estes direitos industriais”.57 

Continua o citado autor: “Neste caso, parece razoável impor que a empresa de 

medicamentos genéricos demonstre que, por via da celebração do acordo, fica totalmente 

impedida de atuar no mercado e que essa limitação excede o razoável alcance da protecção 

reconhecível ao direito de patente ou certificado complementar de protecção. Perante isto, a 

parte titular (ou licenciada) dos direitos industriais em questão poderá demonstrar que, a 

despeito disso, a limitação imposta à contraparte é razoável e objectivamente justificável”.58 

Relativamente às cláusulas de não contestação insertas em acordos judiciais, no 

âmbito da União Europeia a Comissão tem entendido que, em geral, elas são compatíveis com o 

art. 101.º (ex-artigo 81.º) do TFUE, uma vez que o objetivo é pôr fim ao litígio judicial. É neste 

ponto que se fundamentam as Orientações da Comissão.59 No entanto, caso sejam previstas 

licenças cruzadas no referido acordo, que venham a impor restrições à utilização da tecnologia, 

a empresa detentora da patente poderá ser enquadrada pelo n.º 1 do art. 101.º do TFUE (nos 

termos do n.º 207 das Orientações)60. Por fim, impor a verificação de condutas 

                                                 
57 Cf. J. P. REMÉDIO MARQUES, “O Direito de Patentes, o Sistema Regulatório ...” op. cit. p. 

363. 
58 Cf. J. P. REMÉDIO MARQUES,  “O Direito de Patentes, o Sistema Regulatório ...” op. cit. p. 

363 e 364. 
59 Item 209 da Comunicação da Comissão (Orientações relativas à aplicação do artigo 81.º do 

Tratado CE aos acordos de transferência de tecnologia), de 27 de abril de 2004: “209. No contexto de um 
acordo de resolução de litígios e de não reivindicação, as cláusulas de não contestação são geralmente 
consideradas não abrangidas pelo n.º 1 do artigo 81.º É inerente a tais acordos que as partes acordam em 
não contestar os direitos de propriedade intelectual ex post abrangidos pelo acordo. Na realidade, o 
verdadeiro objectivo do acordo consiste em resolver os litígios existentes e/ou evitar futuros litígios.”  

60 Item n.º 209 da Comunicação da Comissão (Orientações relativas à aplicação do artigo 81.º do 
Tratado CE as acordos de transferência de tecnologia), de 27 de abril de 2004: “ Os acordos através dos 
quais as partes se concedem mutuamente licenças cruzadas e impõem restrições à utilização das suas 
tecnologias, incluindo restrições à concessão de licenças a terceiros, podem ser abrangidos pelo n.º 1 do 
artigo 81.º Quando as partes dispõem de um poder de mercado significativo e o acordo impõe restrições 
que ultrapassam claramente o necessário para eliminar o bloqueio, o acordo é susceptível de ser 
abrangido pelo n.º 1 do artigo 81.º, ainda que seja provável a existência de uma posição de bloqueio 
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anticoncorrenciais ao juiz responsável pela homologação do acordo é uma medida inadequada. 

Isto porque, a princípio, em uma ação em que se discute a eventual nulidade, o direito discutido 

é disponível, passível de ser negociado61. 

No âmbito da UE, nos termos do n.º 1, alínea c, do art. 5.º do Regulamento 

(CE) n.º 772/200462, unicamente nos casos em que houver, nos contratos de licença, renúncia à 

impugnação da validade dos direitos de propriedade intelectual, é que se poderá dizer que 

ocorre uma restrição grave à concorrência (hardcores restrictions). No entanto, como foi visto, 

tal alegação poderá ser refutada, caso fique comprovado o efetivo benefício ao consumidor. 

Neste caso, a nulidade afeta apenas a referida cláusula, e não o contrato ou acordo como um 

todo. Convém esclarecer que a hipótese citada diz respeito aos contratos de transferência de 

tecnologia. 

b) Reverse payment. Esse tipo de acordo exige o pagamento, por parte da 

empresa de medicamentos de referência, de uma compensação financeira à empresa de 

medicamentos genéricos. Tal exigência é efetuada por ocasião de ações (ou pedidos 

reconvencionais) destinadas a apreciar a nulidade da patente respeitante ao medicamento de 

referência ou ações de violação dessa patente, em que a demandada, empresa de genéricos, 

formula pedido reconvencional de nulidade. Relativamente a esses acordos, a tendência que se 

verifica junto à Comissão e ao Tribunal de Justiça é similar à norte-americana. No entanto, na 

União Europeia, esse tipo de acordo não é objeto, a princípio, de contestação pela Comissão, 

                                                                                                                                               
mútua. É particularmente provável que o n.º 1 do artigo 81.º seja aplicável, quando as partes partilham 
mercados ou fixam royalties recíprocas com um impacto significativo no mercado.” 

61 Cf. J. P. REMÉDIO MARQUES, “O Direito de Patentes, o Sistema Regulatório ...” op. cit. p. 
366. O referido autor enfatiza: “Não julgo que seja de bom arrimo argumentar que as autoridades da 
concorrência ou os tribunais possam sindicar a legalidade destes acordos por via da sindicação da 
validade do direito de patente com base no qual foram celebrados. Não se esqueça que – por muito que 
seja criticada -, ao abrigo do artigo 4.º/2 do CPI de 2003, a concessão de direitos de propriedade industrial 
implica a (mera) presunção jurídica dos requisitos da sua concessão”.  Mattias GANSLANDT, 
“Intellectual Property Rights and Competiton Policy”, in Frontiers of Economics and Globalization. 
Hamid Beladi e E. Kwan Choi (org.). New York: Elsevier B.V.; 2008. p. 256, arremata: “Patents, patent 
litigation, and patent settlements increasingly influence competition. Settlements of patent disputes come 
in many forms, including licensing and cross-licensing agreements, patent pools, mergers, and joint 
venture. While they may be pro-competitive, settlements can also reduce competition and harm 
consumers. First, a settlement can facilitate collusion through a legally binding agreement that, for 
instance, sets a jointly profit-maximizing license fee. Second, a settlement can be used by an incumbent 
firm to make credible side payment to a potential competitor in return for its not entering the market with 
a competing technology or product. There is, accordingly, a strong case for applying competition law to 
settlements of disputes relating to IPR.Shapiro (2003) suggests that, from a competition policy standard, 
one should require that patent settlement leaves consumers at least as well off as they would have been 
from ongoing patent litigation”. 

62 Vide comentários ao Regulamento n.º 772/2004 em texto de Steve D. ANDERMAN,  “The 
New EC …” op. cit. p. 111 e ss. 
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não tendo sido identificada nenhuma ação visando à nulidade de tais acordos63. Estão, todavia, 

pendentes alguns procedimentos de investigação instaurados pela Comissão Europeia contra 

algumas empresas farmacêuticas. 

No mesmo dia em que a Comissão divulgou o relatório contendo os resultados 

do inquérito que efetuou junto ao setor farmacêutico, ela estava dando início ao procedimento 

de investigação contra a sociedade Laboratoires Servier, bem como contra várias empresas 

fabricantes de medicamentos genéricos64. Em janeiro de 2010, foi instaurado um procedimento 

contra a sociedade Lundbeck65, e, em abril de 2011, contra as sociedades Cephalone Teva66. 

Denominador comum subjacente a esses procedimentos destinados a apurar, em concreto, a 

existência de infração às regras do direito da concorrência é a existência de vários acordos, cujo 

objetivo é restringir a comercialização de medicamentos genéricos. A posição da Comissão 

Europeia, ao iniciar esses procedimentos de investigação contra as citadas empresas, parece 

indicar a vontade (ou o voluntarismo) em obter a condenação de algumas empresas 

farmacêuticas, por celebrarem acordos contrários ao disposto no artigo 101.º do TFUE.  

É, porém, difícil distinguir os critérios objetivos que irão nortear esse juízo de 

censura e de ilicitude. Os efeitos favoráveis resultantes dessas investigações; a circunstância de 

que o alcance dos acordos se limita ao âmbito tecnológico de proteção da patente; a opinião do 

titular da patente acerca da validade do direito de que é titular; eis alguns pontos que podem vir 

a servir de diretrizes na aplicação de uma orientação pautada pela rule of reason. 

Não se pode negar que alguns desses procedimentos conduziram a resultados 

satisfatórios, do ponto de vista dos interesses dos usuários de produtos e serviços de saúde. Um 

desses casos ocorreu quando a sociedade espanhola Almirall denunciou, junto da Comissão 

Europeia, a empresa Boehringer, alegando a existência de vários pedidos de patente - relativas 

às substâncias ativas de uma doença pulmonar grave. Em julho de 2011, esse procedimento foi 

extinto, porque as duas empresas celebraram um acordo pelo qual puseram termo a todos os 

litígios respeitantes a esses pedidos de patente. Como resultado, a Boehringer celebrou com a 

                                                 
 63 Em consonância com os resultados do inquérito efetuado pela Comissão ao setor farmacêutico, 
foram analisados vinte e três acordos deste tipo, que deram origem a pagamentos que ascendem a um 
montante total de cerca de duzentos milhões de euros, em favor das empresas fabricantes de 
medicamentos genéricos. 
 64 Proc. COMP/39.612, de 8 de julho de 2009. OECD Policy Round Tables Generic 
Pharmaceutical, 2009. p. 153. Endereço: http://www.oecd.org/dataoecd/24/48/46138891.pdf. 
 65  Proc. COMP/39.226, de 7 de janeiro de 2010. 
 66 Proc. COMP/39.686, de 28 abril de 2011.  

http://www.oecd.org/dataoecd/24/48/46138891.pdf
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Almirall contratos de licença de patente, para o território de países não integrantes do Espaço 

Econômico Europeu67. 

 

4. Brasil 

 

 No tocante ao sistema vigente no Brasil, os princípios da concorrência (quanto 

a atos e contratos em geral) estão previstos no art. 8868 da Lei n.º 12.529/2011. O referido 

                                                 
 67 Cf. José António GOMEZ SEGADE, “Disminuición de los Acuerdos de Patentes entre 
Empresas Generadoras de Nuevos Fármacos y Empresas Productoras de Genéricos”, in Actas de Derecho 
Industrial (ADI) 31, Instituto de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Universidad de Santiago de 
Compostela. Madrid: Marcial Pons, 2010-2011. p. 660 a 961.  

68 Lei n.º 12.529/2011: “Art. 88.  Serão submetidos ao CADE pelas partes envolvidas na operação 
os atos de concentração econômica em que, cumulativamente: I - pelo menos um dos grupos envolvidos 
na operação tenha registrado, no último balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total no 
País, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de 
reais); II - pelo menos um outro grupo envolvido na operação tenha registrado, no último balanço, 
faturamento bruto anual ou volume de negócios total no País, no ano anterior à operação, equivalente ou 
superior a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).  § 1o  Os valores mencionados nos incisos I e II do 
caput deste artigo poderão ser adequados, simultânea ou independentemente, por indicação do Plenário do 
CADE, por portaria interministerial dos Ministros de Estado da Fazenda e da Justiça. § 2o  O controle dos 
atos de concentração de que trata o caput deste artigo será prévio e realizado em, no máximo, 240 
(duzentos e quarenta) dias, a contar do protocolo de petição ou de sua emenda. § 3o  Os atos que se 
subsumirem ao disposto no caput deste artigo não podem ser consumados antes de apreciados, nos termos 
deste artigo e do procedimento previsto no Capítulo II do Título VI desta Lei, sob pena de nulidade, 
sendo ainda imposta multa pecuniária, de valor não inferior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) nem 
superior a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), a ser aplicada nos termos da regulamentação, 
sem prejuízo da abertura de processo administrativo, nos termos do art. 69 desta Lei. § 4o  Até a decisão 
final sobre a operação, deverão ser preservadas as condições de concorrência entre as empresas 
envolvidas, sob pena de aplicação das sanções previstas no § 3o deste artigo. § 5o  Serão proibidos os atos 
de concentração que impliquem eliminação da concorrência em parte substancial de mercado relevante, 
que possam criar ou reforçar uma posição dominante ou que possam resultar na dominação de mercado 
relevante de bens ou serviços, ressalvado o disposto no § 6o deste artigo. § 6o  Os atos a que se refere o § 
5o deste artigo poderão ser autorizados, desde que sejam observados os limites estritamente necessários 
para atingir os seguintes objetivos:  I - cumulada ou alternativamente: a) aumentar a produtividade ou a 
competitividade; b) melhorar a qualidade de bens ou serviços; ou c) propiciar a eficiência e o 
desenvolvimento tecnológico ou econômico; e  II - sejam repassados aos consumidores parte relevante 
dos benefícios decorrentes.  § 7o  É facultado ao CADE, no prazo de 1 (um) ano a contar da respectiva 
data de consumação, requerer a submissão dos atos de concentração que não se enquadrem no disposto 
neste artigo. § 8o  As mudanças de controle acionário de companhias abertas e os registros de fusão, sem 
prejuízo da obrigação das partes envolvidas, devem ser comunicados ao CADE pela Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM e pelo Departamento Nacional do Registro do Comércio do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, respectivamente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis para, 
se for o caso, ser examinados. § 9o  O prazo mencionado no § 2o deste artigo somente poderá ser 
dilatado: I - por até 60 (sessenta) dias, improrrogáveis, mediante requisição das partes envolvidas na 
operação;  II - por até 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada do Tribunal, em que sejam 
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dispositivo dispõe que acordos firmados entre concorrentes (ou terceiros) que, de alguma forma, 

possam resultar na dominação do mercado relevante de bens e serviços, devem ser analisados 

pelo CADE.69 Não obstante possa ser verificada, em tese, a lesividade do acordo, ainda assim 

será deferida a autorização se este preencher os  requisitos previsto no  § 6.º do art. 88 da 

referida lei.70  
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O nosso tema é a aplicação do art. 18, I do Código da Propriedade Industrial 
de 1996, no que diz respeito à vedação categórica prevista no art. 18, I, em 
particular no tocante “[a]o que for contrário à saúde pública”. 

Como se verá, o mesmo dispositivo denega patentes com outros e distintos 
fundamentos. Pela complexidade dos temas envolvidos em tais outras 
hipóteses, concentraremos nossa atenção na hipótese da contrariedade à saúde 
pública.  

De que se trata 

Vedações categóricas ao patenteamento adquirem importância a partir do 
momento histórico em que as patentes não são mais sujeitas à avaliação 
discricionária e individual dos pedidos pelo soberano, à luz das repercussões 
específicas que o invento traria para os interesses do estado ou do público.  
Com as leis impessoais e isonômicas de patentes, todos que preencham a 
hipótese de incidência patentária passam a ter um direito subjetivo contra o 
estado, de haver a exclusiva uma vez declarados os seus pressupostos 
previstos em lei. 
Assim dissemos em nosso Tratado1.: 

[ 7 ] § 1. 4. - Procedimento vinculado das patentes 

O direito à obtenção da patente nasce, no sistema constitucional brasileiro, 
em sede constitucional, e cada um de seus requisitos se ancora na entretela 
da Constituição de 1988. A lei de patentes - 9.279/96 - configura o 
modelo constitucional, devendo realizar o balanceamento dos interesses 
constitucionalmente protegidos. 

O procedimento administrativo de concessão do privilégio essencialmente 
declara a existência dos pressupostos desenhados na Constituição e 
corporificados na legislação ordinária. Como tal, o procedimento é 
necessariamente vinculado, e nele não cabe qualquer medida de 
discricionariedade.  

Não pode o órgão público competente dar patentes onde - em sede 
constitucional - se veda tal concessão, como, por exemplo, no caso de 
criações abstratas, inclusive a de programas de computador em si mesmos, 
nem pode aplicar critérios de conveniência e oportunidade.  

Se há direito subjetivo constitucional, cabe ao ente público: 

- Examinar a existência dos pressupostos; 
                                                           
1  BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, vol. I, Cap. II, Lumen Juris, 2010.  
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- Declarar-lhes a existência; 

- Constituir o direito de exclusiva. 

Reversamente, na inexistência dos pressupostos de concessão, 
especialmente a falta de novidade e atividade inventiva, cabe 
inexoravelmente ao INPI recusar o pedido. 

Assim, o instrumento da patente, uma vez estabelecida a norma ordinária, será um 
instrumento neutro à política pública ad hoc. A sede das decisões quanto à 
política pública será a instância legislativa. É o que lembra Remédio Marques2, 
falando do sistema europeu: 

A referida Diretriz parece ter acolhido a tese, há muito defendida, segundo 
a qual o direito de patente é, por regra e em princípio, um instrumento 
jurídico tendencialmente "neutro"3 no que respeita aos potenciais 
prejuízos e desvalores éticos das invenções por cujo respeito tal direito foi 
constituído. É um instrumento jurídico ao qual não compete impedir o 
desenvolvimento de uma certa actividade de investigação ou de produção 
dos resultados dessa investigação, mas que apenas serve, a par de outros 
mecanismos regulatórios (v. g., autorizações administrativas, entidades 
administrativas de regulação de actividades económicas, etc.) para ajudar a 
decidir e a escolher as actividade económicas produtivas4 , que, 
respeitando a criações industriais materializadas em. produtos, em 
processos ou em usos, podem ser exercidas num regime de exclusividade 
merceológica.  

Dado o preceito da neutralidade política do procedimento de concessão, 
reservada a apreciação dos valores e interesses para a formulação da norma 
legal pelo legislativo, a consideração de fatores como o de prognóstico de ofensa à 
saúde pública será uma medida de cunho excepcional. Na análise mais atenta da 
doutrina brasileira sobre a questão, observa Adriana Diaféria5: 

                                                           
2  MARQUES, J. P. Remédio. Medicamentos versus patentes - Estudos de Propriedade Industrial. Ed. Coimbra. 
2008. Coimbra. P. 545-553..  

3  [Nota do original] Por exemplo, PAOLO SPADA, "Ética dell'innovazione tecnológica ed etica dei brevetto", in 
Rivista di diritto privato, 1996, p. 217 8S.; J. P. REMÉDIO MARQUES, Patentes de Genes Humanos?, Faculdade de 
Direito de Coimbra, Centro de Direito Biomédico, 4, Coimbra Editora, Coimbra, 2001, pp. 58-59; contra, entre outros, 
.DERICK BEYLEVELD, "Regulating morality through patent law. Critique of the EC Directive", in Revista de Derecho 
y Genoma Humano, 2000, n." 12, p. 141 ss., pp e . 148-149; tendencialmente contra, à luz do argumento da técnica como 
sistema técnico complexo, cfr. tb. João LOUREIRO, "Da sociedade técnica de massas à sociedade de risco: prevenção, 
precaução e tecnociência", in Estudos em Homenagem ao Pro! Doutor ROGÉRIO SOARES, Studia Iuridica, 61, Ad 
Honorem - 1, Coimbra Editora, Coimbra, 2001, pp. 797 ·ss. e 841-842, criticando a contraposição techné/praxis. 

4  [Nota do Original] Neste sentido, entre outros, ADRIANO e VINCENZO DI CATALDO, Manuale di Diritto 
Industriale, 4.a edição, 2003, cit., p. 348.  

5  DIAFÉRIA, Adriana, Patente de Genes Humanos e a Tutela dos Interesses Difusos, Lumen Juris, 2007. 
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No que pertine à ofensa à moral, aos bons costumes e à ordem pública no 
âmbito da propriedade industrial, a regra, no sistema de patentes, é de que 
toda e qualquer invenção que preencha os requisitos novidade, atividade 
inventiva e susceptibilidade de aplicação industrial é passível de ser 
patenteada, garantindo ao seu detentor o monopólio legal exclusivo para a 
respectiva exploração comercial. A exceção, segundo a legislação, se 
verifica nos casos em que a invenção possa ser considerada contrária à 
moral, aos costumes e à ordem pública, impossibilitando o patenteamento, 
mesmo que tenham sido preenchidos os requisitos objetivos para a 
concessão da patente. 

Portanto, admitindo-se o critério da excepcionalidade, denota-se que a 
avaliação das invenções perpassam por uma avaliação subjetiva ou um 
juízo de prognose que precede a avaliação técnica dos requisitos objetivos 
para a concessão da patente e, dessa forma, o preenchimento dos 
requisitos técnicos pressupõe uma valoração quanto à moralidade dos fins 
almejados pela invenção em sua aplicação industrial , das implicações 
éticas decorrentes de sua exploração comercial e da compatibilidade e o 
atendimento dos princípios jurídicos fundamentais instituídos pela Carta 
Constitucional, de forma a serem resguardados, ao final, a moral, os bons 
costumes e a ordem pública vigentes em uma determinada sociedade. 

Essa característica de neutralidade política ao momento da concessão, ainda 
que constante nos sistemas jurídicos contemporâneos, não o é no decorrer da 
história das patentes. David Vaver, com seu habitual senso irônico, narra: 6 

O Estatuto dos Monopólios de 1624 proibiu patentes de invenções que 
fossem "daninhas ao estado, aumentassem os preços dos produtos de 
consumo, prejudicassem o comércio, ou fossem geralmente 
inconvenientes”. A decisão de patente, que era então parte de uma 
prerrogativa real, poderia, portanto, ter em conta as políticas econômicas e 
sociais contemporâneas. Os elisabetanos, por exemplo, temiam a 
desordem social que uma alta taxa de desemprego poderia trazer e por isso 
consideraram "inconvenientes" patentes de equipamentos que reduziriam 
os postos de trabalho dos trabalhadores. Nem poderia qualquer patente 
impedir a coroa de utilizar uma invenção para a defesa do reino.  

Quando a concessão de patentes deixa de ser uma prerrogativa, discricionária 
e eventual, sujeita apenas à vontade do soberano, surge o problema: como 
recusar patentes que, não obstante satisfazerem os requisitos impessoais, 
forem geralmente inconvenientes?  

                                                           
6  "The Statute of Monopolies of 1624 banned patents for inventions that, were "mischievous to the state by 
raising prices of commodities at home, or hurt of trade, or generally inconvenient. The decision to patent, then part of the 
royal prerogative, could therefore take into account contemporary economic and social policies. Elizabethans, for 
example, feared the social disorder high unemployment might bring and so deemed it "inconvenient" to patent machines 
that would throw workers out of jobs. Nor could any patent prevent the Crown from using an invention for the defence 
of the realm".VAVER; David. Intellectual Property Law. Ed. Irwin Law. Toronto. 2011. P. 288-290. 
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Pertinência da cláusula em questão 

O excerto que é objeto de nossa atenção integra o seguinte dispositivo legal: 

 Art. 18. Não são patenteáveis: 

 I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem 
e à saúde públicas; 

 II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer 
espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e 
os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes 
de transformação do núcleo atômico; e 

 III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microrganismos 
transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - 
novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e 
que não sejam mera descoberta. 

 Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microrganismos transgênicos são 
organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que 
expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição 
genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em 
condições naturais. 

Assim, a cláusula em questão é uma das hipóteses de vedação ao 
patenteamento – como veremos a seguir – de inventos, mesmo que novos, 
dotados de atividade inventiva, aplicabilidade industrial, suficiência descritiva e 
unidade, ou seja, uma vedação categórica, por razões de política pública.  

Direito Anterior 

Interessante seguir a redação dos dispositivos análogos na evolução legislativa: 

1882 1923 1945 1969 1971 
Art. 1º - (...) 
§ 2º - Não 
podem ser 
objeto de 
patente as 
invenções: 

1º - 
contrárias à 
lei ou à 
moral; 

2º - 
ofensivas da 

Art. 34. 
Não 
podem ser 
objeto de 
patente: 
 
1.º, as 
invenções 
contrárias 
à lei ou à 
moral; 

Art. 8.º Não são 
privilegiáveis: 
 
 
1.º) as 
invenções de 
finalidades 
exclusivamente 
contrárias às 
leis, à moral, à 
saúde e à 

Art. 8.º Não 
são 
privilegiáveis: 
 
a) as 
invenções de 
finalidade 
contrária às 
leis, à moral, à 
saúde, à 
segurança 

Art. 9.° Não são 
privilegiáveis: 
 
 
a) as invenções 
de finalidade 
contrária às leis, 
à moral, à saúde, 
à segurança 
pública, aos 
cultos religiosos 
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segurança 
pública; 

3º - nocivas 
à saúde 
pública; 

 

2.º, as 
invenções 
nocivas à 
saúde 
pública; 
3.º, as 
invenções 
ofensivas à 
segurança 
pública; 

segurança 
pública; 

pública, aos 
cultos 
religiosos e 
aos 
sentimentos 
dignos de 
respeito e 
veneração; 
 

e aos 
sentimentos 
dignos de 
respeito e 
veneração; 

 
Como se pode comprovar, na sua mutação histórico o texto não corresponde 
a um mesmo e exato sentido. Assim, cabe especial atenção à interpretação 
judicial ou doutrinária desses textos, que podem não guardarem relevância 
com a mudança legal.  

Direito Internacional Pertinente 

Como negativa categórica de patenteamento de inventos dotados de todos 
requisitos genéricos que legitimariam a concessão da exclusiva, esse tipo de 
norma recebeu desde cedo a atenção dos instrumentos internacionais de 
aproximação das normas sobre propriedade intelectual. 

Da convenção de Paris 
Assim é que a Convenção de Paris, num dispositivo crucial, introduzido em 
19587, assim dispõe:  

Artigo 4 quater 

Não poderá ser recusada a concessão de uma patente e não poderá ser 
uma patente invalidada em virtude de estar a venda do produto patenteado 
ou obtido por um processo patenteado sujeito a restrições ou limitações 
resultantes da legislação nacional. 

                                                           
7  Por tal razão, Gama Cerqueira e Pontes de Miranda não levam em consideração esse dispositivo em suas 
análises dos dispositivos legais brasileiros. Foyer e Vivant explicam as razões dessa alteração: “ La raison en est que, lors 
de la révision à Lisbonne de la Convention Unioniste, en 1958, a été inséré dans le texte de la Convention un article 4 
quater. ainsi libellé : «La délivrance d'un brevet ne pourra être refusée ou un brevet ne pourra être invalidé pour le motif 
que la vente du produit breveté ou obtenu par un procédé breveté est soumise à des restrictions ou limitations résultant 
de la législation nationale». Cette règle somme toute assez étrange a été introduite à la demande de des délégations belge, 
danoise, finlandaise, luxembourgeoise et suédoise (GRuR Au. IT 1959, 77) pour répondre à une situation qui serait 
fréquent et ou, du moins, l'aurait été à l'époque) notamment en matière d'aliments, afin de préserver les droits du 
demandeur, dans l'hypothèse d'un changement de législation qui viendrait lever l'interdiction frappant le produit. L'idée a 
été reprise dans la Convention de Strasbourg (art. 2 a). Les droits français et européen l'ont faits leur » FOYER, Jean e 
VIVANT, Michel, Le droit des brevets. Presses Universitaires de France . Paris. 1991. P.183-186. 
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A interpretação do mais autorizado dos intérpretes dessa Convenção e 
revisão8 assim explica seu escopo e aplicação9: 

(B) Tal disposição foi proposta foi pelas razões que se seguem. Às vezes 
acontece que uma invenção leva à fabricação de um produto que não está 
de acordo com as exigências da legislação nacional de um país como, por 
exemplo, a segurança ou qualidade. Em outros casos, o fabrico ou a venda 
de produtos já disponíveis é restrito, porque o Estado em causa concedeu 
um monopólio ou uma exclusividade para tal fabrico ou venda a uma 
organização de direito púb1ico ou privado. Seria, no entanto, seria injusto 
recusar ou invalidar as patentes invenções relativas a esse objeto. Em casos 
da primeira categoria, a invenção pode demostrar que as exigências da lei 
que proíbe a venda de determinados produtos são obsoletos, caso em que 
a lei pode ser modificada ou revogada, o que irá permitir que a aplicação 
da invenção. No segundo caso, uma patente se justifica uma vez que o 
titular do monopólio pode obter licenças contratuais ou obrigatórias para 
a exploração da invenção. A disposição em exame assim prescreve que as 
patentes não pode ser recusada ou invalidada em tais casos.  

(C) A disposição refere-se apenas aos casos em que a venda do produto 
patenteado, ou de um produto obtido por meio de um processo 
patenteado é restrita ou limitada pela legislação nacional, e não ao caso em 
que a fabricação do produto ou a aplicação de um processo patenteado em 
si está sujeito a restrições ou limitações análogas. Por isso, cabe à 
legislação nacional regulamentar esta última situação. Parece razoável 
adotar para esses últimos casos a mesma solução para os casos a que se 
refere o artigo.  

(D) A disposição lida com casos em que a venda de um produto está 
sujeito a restrições ou limitações resultantes da legislação nacional do país 

                                                           
8  BODENHAUSEN, G.H.C. Paris convention for the protection of industrial property. Ed. BIRPI. Genebra. 
1968. P.65-66 

9  Para uma análise mais recente mas igualmente autorizada pela OMPI, de 2004, vide Chapter 5 - International 
Treaties and Conventions on Intellectual Property: "5.116 The purpose of this rule, and also the comparable rule in 
Article 4quater regarding patents for invention, is to make the protection of industrial property independent of the 
question whether goods in respect of which such protection would apply may or may not be sold in the country 
concerned. 5.117 It sometimes occurs that a trademark concerns goods which, for example, do not conform to the safety 
requirements of the law of a particular country. For instance, the food and drug laws of a country may prescribe 
requirements concerning the ingredients of a food product or the effects of a pharmaceutical product and allow its sale 
only after approval of the competent authorities, on the basis of an examination of the food product or of clinical trials as 
to the effect of the use of the pharmaceutical product on human beings or animals. 5.118 In all such cases, it would be 
unjust to refuse registration of a trademark concerning such goods. The safety or quality regulations may change and the 
product may be permitted for sale later on. In those cases where no such change is contemplated but the approval of the 
competent authorities of the country concerned is still pending, such approval, if imposed as a condition of filing or 
registration in that country, may be prejudicial to an applicant who wishes to make a timely filing for protection in 
another member country". WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, Chapter 5 - International 
Treaties and Conventions on Intellectual Property, encontrado em http://www.wipo.int/export/sites/www/about-
ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf, visitado em 12/9/2014. 

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf
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em questão. A questão de saber se uma proibição total de tal venda é 
coberta por tal disposição é deixada em aberto, mas deve, tendo em vista a 
finalidade da norma, ser respondida afirmativamente. Em todos os casos, 
a recusa ou anulação de uma patente deve continuar a ser possível se a 
invenção é contrária à ordem pública ou aos bons costumes, não podendo 
o mesmo ocorrer, contudo, simplesmente porque a exploração da 
invenção é proibida ou restringida por lei ou regulamento, mas apenas 
quando a invenção é contrária aos conceitos legais ou sociais básicos do 
país em questão 10. 

Como nota Nuno Pires de Carvalho11 numa comparação interessante entre a 
propriedade industrial e o direito autoral, a proibição do produto não afetaria 
por si só a patenteabilidade, como a exclusiva autoral não fica condicionada 
pelo eventual exercício da censura. Sobre a questão, vide a Convenção de 
Berna:  

ARTIGO 17 - As disposições da presente Convenção não podem 
prejudicar, seja no que for, o direito que tem o Governo de qualquer dos 
Países da União de permitir, vigiar ou proibir, por medidas de legislação 
ou de polícia interna, a circulação, a representação ou a exposição de 
qualquer obra ou produção a respeito das quais a autoridade competente 
julgue necessário exercer esse direito. 

A comparação é iluminadora: a proibição de acesso ao objeto do direito 
exclusivo distingue-se da proibição da exclusiva. Mesmo que não se possa ler o 
livro, pois a censura o veda em manifestação de poder público, o autor 
continua podendo impedir o acesso a sua obra por seu título autônomo e 
privado. 
                                                           
10  [No original] “(b) The provision was proposed for the following reasons. It sometimes happens that an 
invention leads to the manufacture of a product which does not conform to the requirements of the national law of a 
country as to, for example, security or quality. In other cases the manufacture or sale of such product is restricted, _ 
because the State concerned has granted a monopoly or an exclusive concession for such manufacture or sale to an 
organization of pub1ic or private law. It would, however, be unjust to refuse or invalidate patents concerning such 
inventions. In cases of the first category, the invention may show that the requirements of the law prohibiting the sale of 
certain products are obsolete, in which case the law may be modified or repealed, which will then allow the application of 
the invention. In the second case, a patent is justified since the holder of the monopoly may obtain a contractual or a 
compulsory license for the exploitation of the invention. The provision under examination therefore prescribes that 
patents may not be refused or invalidated in such cases. (c) The provision refers only to cases where the sale of the 
patented product or of a product obtained by means of a patented process is restricted or limited by national legislation, 
and not to the case where the manufacture of such product or the application of a patented process itself is subject to 
analogous restrictions or limitations. It is therefore a matter for national legislation to regulate this latter situation. It 
would seem reasonable to adopt for these latter cases the same solution as for the cases referred to in the provision. (d) 
The provision deals with cases where the sale of a product is subject to restrictions or limitations resulting from the 
domestic law of the country concerned. The question whether a total prohibition of such sale also comes under the 
provision is left open, but should, in view of the purpose of the provision, be answered affirmatively. In all cases, refusal 
or invalidation of a patent must remain possible if the invention concerned is contrary to public order or morality, This 
may not, however, be accepted merely because the exploitation of the invention is prohibited or restricted by law or 
regulation, but only when it is contrary to the basic legal or social concepts of the country concerned.”  

11  CARVALHO, Nuno Pires de, The Trips Regime Of Patent Rights. Wolters Kluwer. USA. 2010. 293-301.  
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Mas a proibição de acesso, ou de uso, do objeto de tecnologia, pode ter causas 
episódicas, ou limitadas no tempo. O monopólio do petróleo da lei 2004 
impedia que qualquer agente econômico, senão a Petrobras, desempenhasse as 
atividades pertinentes no território nacional; mas a patente de terceiros 
impediria que mesmo a Petrobras – única legitimada a praticar – utilizasse das 
tecnologias protegidas.  
O mesmo ocorria quanto às tecnologias de microcomputadores na vigência da 
Lei 7.232/84, reservadas às empresas brasileiras de capital nacional. As 
patentes então vigentes, alguma das quais essenciais para o setor, não 
poderiam garantir aos seus titulares o acesso ao mercado, excluído pela 
vedação legal; mas uma vez extinta a vedação, não só capacitariam a seus 
titulares acesso, mas o poder de excluir outros agentes, que usassem a 
tecnologia reivindicada12.  
De outro lado, a proibição do uso do objeto da patente pode ocorrer – por 
exemplo – por ainda não ter sido autorizada sua comercialização no território, 
como ocorre com aeronaves, e mais obviamente, com medicamentos e certos 
alimentos. Aqui não temos uma proibição subjetiva, que afete só o titular da 
patente, mas objetiva: é o produto patenteado que está proibido, permanente 
ou temporariamente.  
Assim, a proibição do uso do objeto da patente, subjetiva ou objetiva, não 
será por si só fundamento de proibir a patente, como direito exclusivo.  

Persistência do 4 quater da CUP após TRIPs 
Como, aliás, evidencia a permanência dessa regra no Manual da OMPI de 
2004, esse dispositivo persiste em vigor, não obstante TRIPs ser tratado de 
vigência subsequente, pelas razões abaixo13:  

Normas de integração dos tratados. 

A par da interpretação dos tratados, a Convenção de Viena regula o 
conflito dos tratados no tempo. Como regra básica, tem-se o seguinte: 

Art. 30.2 Quando um tratado estipular que está subordinado a um tratado 
anterior ou posterior ou que não deve ser considerado incompatível com 
esse outro tratado, as disposições deste último prevalecerão. 

Ou seja, quando o novo tratado refere-se a outro, que lhe antecede, 
dizendo, por exemplo, que nenhuma obrigação resultante da norma 

                                                           
12  Sobre esse episódio, vide nosso Usucapião de Patentes, Lumen Juris, 2006.  

13  Encontradas em BARBOSA, Denis Borges . Propriedade Intelectual - A Aplicação do Acordo TRIPs. 2ª. ed. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. v. 1. 286p . 
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anterior é afetada pelas disposições supervenientes, prevalece o velho, 
apenas detalhado ou regulamentado pelo novo.  

De outro lado, quando não exista uma cláusula como a indicada, o tratado 
anterior, celebrado entre idênticas partes, só se aplica na medida em que 
suas disposições sejam compatíveis com as do tratado posterior (CV 30.3). 

Assim, entre dois tratados sob matéria idêntica, sucedendo-se no tempo, 
se o novo declara subsistir o velho, ocorre apenas acréscimo ou 
regulamento; mas se cala quanto ao anterior, este é derrogado ou ab-
rogado, no que incompatível 14. (...) 

Como se integram o Acordo TRIPs (lex posterior) e a CUP? O Art. 2. do 
novo texto diz seguinte: 

1 - Com relação às Partes II, III e IV deste Acordo, os Membros 
cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 12 e 19 da Convenção de Paris 
(1967). 

2 - Nada nas Partes I a IV deste Acordo derrogará as obrigações que os 
Membros possam ter entre si, em virtude da Convenção de Paris... 

Mas como se conciliam as normas posteriores e anteriores? Recorde-se o 
disposto na Convenção de Viena, segundo a qual (Art. 30.2) “quando um 
tratado estipular que (...) não deve ser considerado incompatível com esse 
outro tratado, as disposições deste último prevalecerão”. No tocante, 
então, às partes de I a IV, prevalece a CUP sobre a TRIPs 15.  

Da disposição de TRIPs 

Um dos motivos condutores do Acordo TRIPs, de 1994 é a noção de que as 
exceções à patenteabilidade devessem ser fixadas em nível internacional, de 
forma a garantir um patamar convergente de proteção ao interesse dos 
titulares.  Assim é que um nos núcleos dessa convergência se constrói do art. 
27 desse Acordo: 

                                                           
14  [Nota do original] Diz Rezek, op. cit. p. 457: "A simples evidência de incompatibilidade total ou parcial entre o 
que dispõem os compromissos concorrentes trará à cena a regra lex posterior derrogat priori. Há lugar, também, para a 
regra lex specialis derogat generali, quando se apure que, independentemente da ordem cronológica, quiseram as partes 
excepcionar certo dispositivo de alcance geral, em situações determinadas, para as quais previram disciplina peculiar". 

15  [Nota do original] Estamos perfeitamente conscientes da importância deste entendimento; mas a redação dos 
dispositivos da TRIPs, lidos em consonância com a Convenção de Viena, não deixam margem a outra solução. Com 
efeito, pelo princípio jus et obligatio sunt correlata, cada Estado tem a obrigação (ou mais propriamente, o dever) de 
suportar e garantir o exercício dos direitos dos outros Estados, sob o tratado antigo. Assim, se se mantêm as obrigações 
anteriores, mantêm-se os direitos. Não se descarta, obviamente, a hipótese de o novo tratado determinar que só 
subsistiriam as obrigações anteriores de cunho ativo (de dar, de fazer ou não fazer) mas não as de caráter passivo (de 
suportar o exercício do direito do outro Estado); mas tal distinção teria de ser explicitada.  
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ART. 27.1 - Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, 
qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores 
tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo 
inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto 
no parágrafo 4 do ART.65, no parágrafo 8 do ART.70 e no parágrafo 3 
deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão 
usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu 
setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou 
produzidos localmente. (...)  

A regra geral do art. 27.1 é da patenteabilidade para todos os inventos que 
satisfaçam às condições listadas nesse mesmo dispositivo (novo, envolva um 
passo inventivo e seja passível de aplicação industrial). Seria uma norma de não 
discriminação16, no sentido de que não se podem escolher as tecnologias para as 
quais se darão ou denegarão privilégios. Dar-se-á a essa regra de não-
discriminação a denominação de universalidade das técnicas.  
Assim, tudo será patenteável, com as exceções à norma de patenteabilidade 
geral encontradas, essencialmente17, no disposto no art. 27.2 e 3.  
Tais exclusões incondicionais são listadas em TRIPs como flexibilidades 
abertas aos Estados Membros18 - ou seja, os estados membros podem, ou não 
escolher o que pretendem excluir da patente  entre a lista do art. 27.2 19 e 
27.3 20. Estes dispositivos TRIPS permitem dois tipos de exclusão 21: 
                                                           
16  Vide BARBOSA, Denis Borges. Princípio da Não Discriminação (no Direito da Propriedade Intelectual). In: 
Ricardo Lobo Torres; Eduardo Takemi Kataoka; Flavio Galdino. (Org.). Dicionário de Princípios Jurídicos. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2010, v. 1, p. 876-915. 

17  Pois existem outras exceções em outros dispositivos do próprio TRIPs e, certos autores afirmam, em outras 
fontes do Acordo de Marraqueche.  

18  BARBOSA, Denis Borges; GRAU-KUNTZ, Karin. WIPO’s Study on Exclusions from Patentable Subject 
Matter and Exceptions and Limitations to the Rights, Biotechnology, encontrado em 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_15/scp_15_3-annex3.pdf, visitado em 12/9/2014.  

19  2 - Os Membros podem considerar como não patenteáveis invenções cuja exploração em seu território seja 
necessário evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal 
ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas por que a 
exploração é proibida por sua legislação.  

20  Como já indicado, outras exclusões de patenteamento podem ser observadas no art. XXI do Acordo Geral, 
especialmente no que se reflete na art. TRIPs. 73 (interesses essenciais de segurança). Quanto à aplicação do art. XX do 
Acordo Geral, vide a observação de GERVAIS, Daniel. The Trips Agreement: Drafting History And Analysis. Fourth 
Edition. Sweet & Maxwell. 2012. P.433-442, article 27.2 

21  "3 - Os Membros também podem considerar como não patenteáveis: a) métodos diagnósticos, terapêuticos e 
cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais; b) plantas e animais, exceto microrganismos e processos 
essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não biológicos e 
microbiológicos. Não obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja 
por meio de um sistema "sui generis" eficaz, seja por uma combinação de ambos. O disposto neste subparágrafo será 
revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC. ”.  

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_15/scp_15_3-annex3.pdf
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(a) a "necessária para proteger a ordem pública ou aos bons costumes" 22, 
inclusive quando voltadas à saúde humana, animal ou vegetal ou para 
evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que se trate de necessidade, e 
não apenas de conveniência 23 e 

(b) um segundo grupo, incluindo: (i) métodos diagnósticos, terapêuticos e 
cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou animais, bem como (ii) 
as plantas e os animais, exceto microrganismos 24, e (iii) processos 
essencialmente biológicos de produção de vegetais ou animais, salvo os 
processos não biológicos e microbiológicos 25. 

O permissivo mencionado em a) acima foi implementado na norma pátria 
como exclusão incondicional ao patenteamento, no texto já citado:  

Art. 18. Não são patenteáveis: 

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem 
e à saúde públicas 26; 

Por que permitir essa recusa? 
O texto internacional não oferece explicações textuais do porquê de vir a 
permitir que os estados excluam da patente os inventos mencionados, cuja 

                                                           
22  UNCTAD-ICTSD. Resource Book on TRIPS and Development. New York: Cambridge University Press, 
2005, p. 377    

23  "Article 27.2 introduces a “necessity test” to assess whether protection of an overriding social interest is 
justified. Though TRIPS constitutes the lex specialis for dealing with patent issues in the WTO framework, the 
GATT/WTO jurisprudence on Article XX of GATT is likely to play a role in the interpretation of said Article. Article 
XX (a) and (b) of GATT have a similar structure to Article 27.2, and it is clear that, for the purposes of these provisions 
exclusions must be objectively justified. These provisions permit Members to make exceptions to the basic GATT free 
trade principle on the ground (a) that it is necessary to protect public morals, and (b) that it is necessary to protect human, 
animal or plant life [emphasis added]. Thus, under GATT, quarantine, sanitary and similar regulations must not constitute 
arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction on trade. A measure is justified only if no reasonable 
alternative is available to a Member which is not inconsistent, or at least less inconsistent, with GATT." UNCTAD-
ICTSD. Resource Book on TRIPS and Development. New York: Cambridge University Press, 2005, p. 377. 

24  "A ‘microorganism’ is an organism that is not normally perceptible by the eye. The scientific concept of 
‘microorganism’ refers to “a Member of one of the following classes: bacteria, fungi, algae, protozoa or viruses.” 
UNCTAD Resource Book, p. 392.  

25  "The notion of ‘essentially biological process’ has been defined by the European Patent Office on the basis of 
the degree of ‘technical intervention’; if the latter plays an important role in the determination of or control over the 
results, the process may be patentable. Under this notion, conventional breeding methods are generally not patentable. In 
contrast, methods based on modern biotechnology (e.g., tissue culture, insertion of genes in a plant) where the technical 
intervention is significant, would be patentable." UNCTAD Resource Book, p. 393. 

26  Note-se que, ao contrário do permissivo de TRIPs, a lei brasileira exclui o que seja contrário (...), e não aquilo 
cuja exploração comercial deva ser excluída para proteger os valores em questão. Dizem Barbosa e Grau-Kuntz, op. Cit: 
“Brazil, however, (…) does not clarify that the ordre public/health exclusions only apply when commercial exploitation 
should be necessarily prevented to protect the indicated values; these constraints are stated in the other laws.”* 
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exploração possa ofender a ordem pública e os demais valores citados no art. 
27.2. 
Note-se que a proibição de dar patentes para certas áreas não importa, 
necessariamente, em desestimular a atividade quanto à qual a patente é 
proibida; com efeito, a inexistência da patente faculta a todos e a qualquer um 
a fabricação, na verdade suprimindo um empecilho a mais para o desempenho 
da atividade que se considera contra a ordem pública, etc27.  
 
Nuno Carvalho28, porém lista dois outros fundamentos para exclusão, um de 
natureza econômica: se a exploração do invento é contrária à ordem pública, 

                                                           
27  "Sin embargo, como principio general, se debe ser prudente en la aplicación de esta norma, ya que la patente no 
es una autorización para explotar el invento, sino un derecho a excluir a otros en su uso. Para explotarlo, deberán 
obtenerse todas las autorizaciones administrativas, sanitarias, etc., mandadas por ley, además de cumplir todas las normas 
del ordenamiento argentino, como, por ejemplo, la del art. 953, CCiv. Como explica con claridad Poli , "ello nos remonta 
al aspecto ya examinado del contenido puramente negativo de las facultades del patentado. La patente no confiere a su 
titular el derecho de fabricar, vender, hacer, explotar, ofrecer, importar, exportar llevar a la práctica, publicitar, introducir, 
aplicar, utilizar o emplear el invento en cuestión, sino únicamente a impedir todos esos actos y cuantos más importen su 
aprovechamiento económico (con ciertas restricciones), todo ello durante un tiempo y dentro de un territorio 
determinado. Y cuando el patentado obra dentro del campo de lo que le es permitido, esto es, cuando pone en práctica 
esas facultades impeditivas que son la esencia de su derecho - entonces obra bien, pues únicamente ejerce los derechos 
que efectivamente le reconoce la ley 24.481 -". 

En los considerandos de la directiva europea 44/1998 sobre patentabilidad de inventos biotecnológicos , se señaló 
expresamente esta característica del derecho de patentes. Así, se sostuvo en el considerando 14: "Considerando que una 
patente de invención no autoriza a su titular a dar aplicación a la invención, sino que se limita a conferirle el derecho de 
prohibir a terceros su explotación con fines industriales y comerciales, y que, por consiguiente, el derecho de patentes no 
puede sustituir ni dejar sin efecto las legislaciones nacionales, europeas o internacionales que fijan, en su caso, limitaciones 
o prohibiciones, o que organizan el control de la investigación y de la utilización o comercialización de sus resultados, 
especialmente con relación a los requisitos de salud pública, seguridad, protección del medio ambiente, protección de los 
animales, conservación de la diversidad genética y respeto de determinadas normas éticas". BENSADON, Martín. 
Derecho de patentes - 1ª Ed. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2012. 

"As Eve, J. said: '... if it be the duty of the Court to stop ... the corruption of the youth of this country by letting them 
gamble in these instruments for pennies or sweets or bad cigars, it seems to me that that is an argument in favour of my 
granting the injunction rather than allowing two sets of corruptors of youth to be placing on the market these injurious 
instruments.' The judge was making an excellent point often forgotten by those who want to refuse patents for inventions 
they do not like, namely that if there is no enforceable patent everyone is free to exploit the invention." GRUBB, cit. 

28  CARVALHO, cit: “Exclusion of inventions from patentability on moral grounds without prior exclusion from 
commercial exploitation may be compared to a situation in which the parents of a teenager give him a sports car, but, as 
they are concerned about their son's speeding, they have the speedometer removed. The invention can still be set loose 
upon society, but now there is no reliable means of measuring whether it is of any value to society. (...)  

27.77. There are, however, two reasons for excluding socially undesirable inventions from patentability. One is an 
economic reason. The other is a political reason.  

(...) patents for unethical inventions should be made unavailable, not so as to discourage their creation - because primarily, 
patents do not work like that - but in order to avoid the waste of social resources in protecting and enforcing those same 
unethical inventions.  
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etc., por que gastar recursos estatais examinando a pretensão? O segundo, de 
natureza política: a patente pode ser entendida como o beneplácito estatal a 
uma determinada tecnologia; se sua aplicação é ofensiva aos valores cruciais 
da sociedade, a manifestação estatal pode ser vista como desasada e 
antissocial. 
Assim, ao negar a patente o estado estaria emitindo um enunciado político: eu, 
o Poder Público, não coonestarei essa atividade que se reputa prejudicial com 
a concessão de um direito exclusivo, pois que, se concedesse, daria a tal ato a 
aparência de consagração estatal29. É o que dissemos no estudo sobre a 
questão preparado para a OMPI, referindo-nos à expressão “moral e ordem 
pública” 30: 

Pode ser relevante a dizer, no entanto, que a distinção sibilina entre essas 
duas expressões abstratas não é o que parece relevante para a aplicação da 
exclusão, em qualquer caso particular. O filtro relevante será o do 
equilíbrio adequado dos interesses em jogo: em ambos os casos, o 
interesse da sociedade em jogo é a prevenção da rejeição do público 
quanto à emissão de uma patente, como um ato estatal que dá sua 
aceitação a um certo tipo de tecnologia, da qual o uso seria escandaloso31 
ou inaceitável pelo público. Como a decisão notas EPO:  

                                                                                                                                                                          
27.79. The second reason, of a political nature, has to do with public perception (or misperception, for that matter). There 
are some inventions that are so repugnant to the social beliefs of a given community that in general they are viewed as not 
deserving any: sort of public appraisal by state agencies. Moreover, because patents are seen by persons as certificates of 
inventive merit, or as 'rewards' accorded by society, the perception (or misperception) would strongly repudiate patents 
granted on inventions seen as repugnant, such as cloned human cells or devices expressly conceived to facilitate 
euthanasia. In these extreme cases, it may make sense indeed not to require scrutiny by patent examiners as to 
patentability - provided, however, that the lawmakers do not forget to exclude those inventions from commercialization. 
The particularly repugnant nature of those inventions would facilitate a stricter scrutiny and a lighter analysis as to the 
prerequisites imposed by Article 27.2.” 

29  "La legge esclude in questo caso lì diritto di privativa perché, anche se non può punire tutti i fatti immorali, 
deve negare loro incoraggiamento o riconoscimento." LUZZATTO, Enrico. Trattato Generale Delle Privative Industriali. 
Volume Secondo. Editore Pilade Rocco. Milano. 1924. P. 138-142 Numa perspectiva similar, Timothy R. Holbrook, The 
Expressive Impact of Patents, 84 WASH. L. REV. 573 (2006), encontrado em 
http://digitalcommons.law.wustl.edu/lawreview/vol84/iss3/2, visitado em 18/9/2014 discute o impacto público 
negativo de uma patente cujo invento seria a cura do homossexualismo.  

30  “It might be relevant to say; however, that the rather sibylline distinction between those catchall expressions is 
not what seems relevant to the application of the exclusion in any particular case. The relevant filter would rather be an 
adequate balancing of the interests at play: in both cases, the societal interest at stake is the avoidance of public rejection 
to at the issuance of a patent, as an act of state condoning some kind of technology, the use of which would be 
scandalous or publicly inacceptable. As the EPO decision notes: "Thus, under Article 53(a) EPC, the relevant question is 
not whether living organisms are excluded as such, but rather whether or not the publication or exploitation of an 
invention related to a particular living organism is to be considered contrary to "ordre public" or morality". BARBOSA e 
GRAU-KUNTZ, cit.  

31  [Nota do original] "Patents represent a quid pro quo between the public and the inventor: in exchange for 
disclosing the invention, the inventor receives the right to exclude others from practicing her invention. They therefore 
serve as source technical information. Patents also communicate information to markets and companies that serve to 
reduce various transaction costs, allowing more efficient transactions and investment. Patents consequently communicate 
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Assim, nos termos do artigo 53 (a) EPC, a questão relevante não é se os 
organismos vivos são excluídos como tal, mas sim se a publicação ou a 
exploração de uma invenção relacionada a um organismo vivo em 
particular seria considerada contrária à "ordem pública "ou moralidade. 

Assim, o critério pertinente é o da repulsa, um nojo ou fúria tal elevada 
quanto ao emprego da tecnologia, que geraria do público uma revolta contra o 
ato de estado. Ao que nota Vaver: 

Na Europa, as invenções cuja exploração comercial seriam "contrárias à 
ordem pública 'ou moral" não são patenteáveis. Este teste veda algumas 
invenções biotecnológicas, mas, fora disso, apenas os casos que o público 
em geral achar que que são demasiado abomináveis se constituiriam em 
inventiones non gratae. A pergunta "quão abominável tem de ser?" é 
respondida pelo exemplo "óbvio" que a EPO escolheu dar: as minas 
antipessoais32.  

E, de novo, Adriana Diaféria: 

O respeito à moral, à ordem pública e aos bons costumes é medida que 
impõe a observação do consenso coletivo ou ainda o conjunto de valores 
relativos ao dever-ser admitidos pela generalidade de um corpo social33, 
que não representam realidades pré-jurídicas imutáveis ou cristalizadas34.  

No âmbito da propriedade industrial, tem por finalidade impedir o 
patenteamento de invenções que transgridam de forma irreparável ou 
irreversível a consciência jurídica e social da coletividade, ou, ainda, num 
contexto mais dramatizado, proibir direitos de patentes para invenções 
que apresentem reivindicações de conteúdos repugnantes ou aberrantes.35 

                                                                                                                                                                          
various types of information beyond the technical. There is no reason, however, that such messages must be limited to 
the technical or the pecuniary. (...) The grant of a patent could communicate a message of inferiority to groups whose 
identity is tied to their biology. (...) The grant of a patent on such technologies affords the government's imprimatur of 
such controversial technologies". Holbrook, Timothy R., The Expressive Impact of Patents. Washington University Law 
Review, Vol. 84, p. 573, 2006; Chicago-Kent Intellectual Property & Technology Research Paper No. 08008. Available at 
SSRN: http://ssrn.com/abstract=909581 or DOI: 10.2139/ssrn.702587, visited on 20/08/10. 

32  “In Europe, inventions the commercial exploitation of which would be "contrary to ordre public' or morality" 
are not patentable. This test bans some biotechnological inventions, but otherwise only items the general public thinks are 
too abhorrent to patent are inventiones non gratae. The question "how abhorrent is that?" is answered by the "obvious" 
example the EPO chooses to give: anti-personnel mines”. VAVER. Cit. Nas Diretrizes de análise de patentes, proposta 
para discussão, 1a versão, agosto 1994, INPI/DIRPA, p.96, o exemplo era mais preciso: cartas-bomba.  

33  [Nota do original] PRADA, Juan Luis Iglesias, La proteccion juridica de los descubrimientos geneticos y el 
Proyecto Genoma Humano, cit., p. 81 ss., em especial p. 82. 

34  [Nota do original] REMÉDIO MARQUES, João Paulo Fernandes, Introdução ao problema das invenções 
biotecnológicas: algumas considerações, cit., p. 248. 

35  [Nota do original] Idem, ibidem, p. 250. 

http://ssrn.com/abstract=909581
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Assim é que nos cabe distinguir uma dupla natureza na exceção ao 
patenteamento da cláusula de moral e ordem pública: a) a exclusão para 
proteger os valores citados em 27.2 de TRIPs, quando e se a proibição da 
exploração econômica do invento se configurar necessária para proteger a 
saúde pública; e b) a exclusão para evitar que o ato estatal de deferimento do 
privilégio crie uma situação politica repugnante ou abominável.  
Repetem-se os pronunciamentos da doutrina a apontar que a primeira 
hipótese será rara; mas não se alega sua inexistência nas possibilidades de fato. 
Quanto à tutela da imagem da ação estatal, será ela talvez uma necessidade 
relativamente mais frequente.  

Da interpretação da exclusão de ordem pública 
Concentremo-nos então no significado do art. 27.2. Sobre ele, dizem os 
doutrinadores: 

Artigo 27.2 está preocupado com a exclusão de invenções particulares, e 
não de categorias de invenções que são abordados no artigo 27.3 (discutido no 
Capítulo 21).  

É evidente a partir da redação da disposição que o risco deve vir da 
exploração comercial da invenção, não a partir da invenção ela mesma. (...)  

Uma exceção com base no presente artigo só pode ser aplicada quando for 
necessário para evitar a "exploração comercial" da invenção. Portanto, a 
condição [exclui] o uso não comercial da invenção (por exemplo, para a 
investigação científica). Houve debates se a exceção só pudesse ser 
aplicada quando [já] há uma proibição de comercialização da invenção, ou 
também quando haja a necessidade de evitar tal comercialização (mesmo 
que tal proibição não tenha sido imposta pelo governo em questão).  

De acordo com um entendimento, seria preciso haver uma proibição 
efetiva a fim de viabilizar  a exceção. Tem sido considerado, no entanto, 
que o Acordo "não requer uma proibição real de comercialização como 
condição para exclusões; só se exige que tal proibição seja necessária”. A 
fim de justificar a exclusão nos termos do artigo 27 (2) TRIPS, o estado-
membro teria assim que demonstrar que é necessária a proibição para 
evitar - por qualquer meio - a exploração comercial da invenção. No 
entanto, os Estados não teriam que provar que as suas leis nacionais de 
Comercialização efetivamente proibiram ou proíbem a exploração da 
invenção36.  

                                                           
36  Article 27.2 is concerned with the exclusion of particular inventions, not categories of inventions which are 
dealt with in Article 27.3 (discussed in Chapter 21 below). It is clear from the wording of the provision that the risk must 
come from the commercial exploitation of the invention, not from the invention as such. (...) An exception based on this 
Article can be applied only when it is necessary to prevent the “commercial exploitation” of the invention. Therefore, the 
condition non-commercial uses of the invention (e.g., for scientific research). There were debates whether the exception 
can only be applied when there is an actual prohibition on the commercialization of the invention, or when there is need 
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Ponto relevante é a noção de que o critério do art. 27.2 só é aplicável quando 
necessário para proteger um interesse estatal pertinente. Não cabe invoca-lo 
quando a situação é de simples conveniência, como já notado anteriormente. 
Sobre isso, nota Gervais: 

O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias interpretou tal exceção 
estritamente no caso R. v Henn e Darby. e observou que as medidas 
tomadas por um Estado só deve chegar até a proporção necessária para 
atingir o seu objetivo. Este conceito de proporcionalidade também deve 
ser encontrada no GATT. Assim, a medida que for promulgada com base 
nessa necessidade deve ser o mínimo possível inconsistente com o GATT. 
Além disso, as mesmas regras devem ser aplicáveis a produtores 
domésticos e inventores. À luz destes princípios, a recusa de concessão de 
uma patente que só pode ser exercida para proteger a saúde pública, se o 
Estado não tiver outras alternativas razoáveis à sua disposição37. 

O mesmo autor, sobre o eco em TRIPs do disposto no art. 4 quater da CUP, 
ainda nota: 

Artigo 27.2 deixa claro que o fato de que uma lei nacional proíba a 
exploração de uma invenção não é suficiente para tornar essa invenção 
inelegível para a patenteabilidade. (...) Em outras palavras, qualquer 
exclusão nos termos deste artigo terá de ser justificada como indicado 
acima, e o fato de que a exploração da invenção é proibida abrigo do 
direito nacional é apenas um argumento, mas não é por si só suficiente 
para satisfazer as condições prescritas38.  

                                                                                                                                                                          
to prevent it (even if still not done by the government concerned). According to one opinion, an effective ban should 
exist in order to make the exception viable. It has been held, however, that TRIPS “does not require an actual ban of the 
commercialization as a condition for exclusions; only the necessity of such a ban is required. In order to justify exclusion 
under Article 27 (2) TRIPS, a Member state would therefore have to demonstrate that it is necessary to prevent – by 
whatever means – the commercial exploitation of the invention. Yet, the Member would not have to prove that under its 
national laws the commercialization of the invention was or is actually prohibited”. UNCTAD-ICTSD. Resource Book 
on TRIPS and Development. New York: Cambridge University Press, 2005, p. 377 

37  “The European Court of Justice interpreted the exception rather narrowly in R. v Henn & Darby and noted 
that the action taken by a State must only go so far as is necessary to achieve its goal. This concept of proportionality is 
also to be found in the GATT. Thus the measure which is enacted on the basis of necessity must be the least "GATT 
inconsistent'”. Also, the same rules must be applicable to domestic producers and inventors. In light of these principles, 
the refusal to grant a patent would only be exercisable to protect public health if the State had no other alternatives 
reasonable available to it.” GERVAIS, cit. O autor ainda cita extensamente a construção pelo órgão de solução de 
controvérsias da OMC dessa “necessidade” a partir dos critérios do Acordo Geral, XX b), mencionando particularmente 
uma decisão em que o órgão conclui que a utilização desse último dispositivo só se justificava para "perseguir os objetivos 
superiores da ordem pública" e, além disso, demonstrar que se tinha esgotado todas as opções razoavelmente disponíveis 
para alcançar tal propósito.  

38  “Article 27.2 makes it clear that the fact that a national law prohibits the exploitation of an invention is not 
sufficient to render such invention ineligible for patentability. The change to the Brussels draft, which read: "including to 
secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement", reinforces 
this view. In other words, any exclusion under this article would need to be justified as indicated above, and the fact that 
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A questão da necessidade é crucial. Construindo a partir dos requisitos textuais 
do Tratado da OMC como um todo, Nuno Pires de Carvalho enfatiza39:  

“Necessário” significa que deve haver um nexo de causalidade entre a 
medida tomada (exclusão da patenteabilidade) e do efeito pretendido 
(proteção da ordem pública ou aos bons costumes). Artigo 27.2 implica 
um teste de duas etapas, que devem ser aplicados com recurso aos dois 
critérios que estão disponíveis no sistema jurídico da OMC:  

(a) No que diz respeito à necessidade de excluir uma invenção da 
exploração comercial, os membros da OMC devem ter em conta o 
disposto no artigo 2.2. do Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias 
e Fitossanitárias (Acordo SPS):  

Os membros assegurarão que qualquer medida sanitária ou fitossanitária 
só seja aplicada na medida para proteger a saúde humana, animal ou 
vegetal, baseia-se em princípios científicos e não seja mantida sem provas 
científicas suficientes.  

(b) Uma vez que a primeira etapa do teste é passado, e as provas se que a 
exclusão de uma invenção da exploração comercial contribui de fato para 
a proteção da moralidade ou a ordem pública, os membros da OMC 
devem olhar depois para a necessidade de excluir uma invenção de 

                                                                                                                                                                          
the exploitation of the invention is prohibited under national law is only an argument but not by itself necessary to meet 
the conditions prescribed”. GERVAIS, cit.  

39  “Necessary means that a causal connection must exist between the measure taken (exclusion from patentability) 
and the effect sought (protection of ordre public or morality). Article 27.2 implies a two-step test, which shall be applied 
with recourse to the two criteria that are available in the legal system of the WTO:  

(a) With respect to the necessity of excluding an invention from commercial exploitation, WTO Members must take into 
account the provisions of Article 2.2. of the WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures 
(SPS Agreement), which provides:  

Members shall ensure that any sanitary or phytosanitary measure is applied only to the extent to protect human, animal or 
plant, is based on scientific principles and is not maintained without sufficient scientific evidence.  

(b) Once the first step of the test is passed, and evidence is found that the exclusion of an invention from commercial 
exploitation contributes indeed to the protection of morality or ordre public, WTO Members must look then at the 
necessity of excluding an invention from patentability to prevent its commercial exploitation. This second step must take 
the provisions of Article 2 of the WTO Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) into account. The 
relevant language of Article 2 reads:  

(2) Members shall ensure that technical regulations are not prepared, adopted or applied with a view to or with the effect 
of creating unnecessary obstacles to international trade. For this purpose, technical regulations shall not be more trade-
restrictive than necessary to fulfill a legitimate objective ....  

(3) Technical regulations shall not be maintained if the ... objectives can be addressed in a less trade-restrictive manner.  

In other words, if the objective of excluding the commercial exploitation of inventions a certain field of technology can 
be achieved in a way that does not require excluding inventions from patentability, then that way should always be 
preferred”. 
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patenteabilidade para evitar a sua exploração comercial. Esta segunda 
etapa deve tomar as disposições do artigo 2 do Acordo sobre Barreiras 
Técnicas ao Comércio (Acordo TBT) em conta OMC. A linguagem 
pertinente do artigo 2 é essa:  

(2) Os membros assegurarão que os regulamentos técnicos não sejam 
elaborados, adotados ou aplicados com a finalidade ou o efeito de criar 
obstáculos desnecessários ao comércio internacional. Para este efeito, os 
regulamentos técnicos não serão mais restritivos ao comércio do que o 
necessário para alcançar um objetivo legítimo ....  

(3) Os regulamentos técnicos não deverão subsistir se os objetivos ... 
podem ser alcançados de uma forma menos restritiva ao comércio.  

Em outras palavras, se o objetivo de excluir a exploração comercial de 
invenções de um determinado campo da tecnologia pode ser feita de uma 
forma que não requer excluindo invenções da patenteabilidade, então 
dessa forma deve ser sempre preferida. 

Neste contexto é que nota Carlos Correa40, quanto às exceções previstas no 
art. 27, em particular no tocante aos interesses da saúde pública: 

O Acordo TRIPS admite duas exceções em virtude das quais não seria 
impossível excluir os produtos farmacêuticos da patenteabilidade, mas 
nenhuma das duas parece suficiente para justificar essa exclusão, salvo em 
circunstâncias limitadas. 

A primeira é a ordem pública, uma das razões que o artigo 27.2 do Acordo 
reconhece para excluir a patenteabilidade. Dado que não existe uma ideia 
da ordem pública universalmente aceita,41 os Membros dispõem de certa 
flexibilidade para definir as situações cobertas, dependendo de seus valores 
sociais e culturais particulares. O próprio artigo 27.2 indica que o conceito 
não se circunscreve às razões de segurança"; ele refere-se também à 
proteção da "saúde ou da vida das pessoas ou dos animais" ou "vegetais", 
e se pode aplicar a invenções que possam ocasionar" danos graves ao meio 
ambiente" .  

                                                           
40  CORREA, Carlos M. Propriedade intelectual e saúde pública. Ed. Fundação Boiteux, Florianópolis. 2007. p. 
148-152  

41  [Nota do original] Por exemplo, nas diretrizes de exame do Escritório Europeu de Patentes a ordem pública 
relaciona-se com razões de segurança, tais como distúrbios ou desordens públicas, e com invenções que possam induzir 
comportamentos delitivos ou danosos em geral (parte C, capítulo 4, 3.1). No direito dos Estados Unidos, a razão de 
ordem pública aplicou-se tradicionalmente à invenção que fosse irresponsável ou danosa para o bem-estar, a boa ordem 
ou os bons costumes da sociedade". Lowell v. Lewis, 15 (a. 1018 N°. 8568) (C.D. Mass. 1817), citado em Chisum e 
Jacobs, 1992, p. 2.5. Nos Estados Unidos "tende-se a restringir esse enfoque subjetivo de política pública à utilidade" 
(idem).  
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O artigo 27.2 indica que a não patenteabilidade por razões de ordem 
pública [não] é admissível quando prevê ao mesmo tempo a exploração 
comercial da invenção. Em outras palavras, pode não ser possível declarar 
a não patenteabilidade de uma invenção se ao mesmo tempo se permite 
sua distribuição ou venda.42  

Como se pode notar da posição de Correa, cuja análise tende a apontar os 
caminhos possíveis em TRIPs para o atendimento dos fins da saúde pública, a 
previsão do art. 27.2 não será, necessariamente, o caminho mais frutífero para 
tal propósito43.  
Tem sido apontada, em particular, a distinção do dano à saúde pública 
resultante dos altos preços dos produtos patenteados (ou seja, o dano causado 
pelo efeito monopólico ou excludente da patente), daquele outro dano 
resultante da exploração do invento44, para restringir o efeito do art. 27.2 a essa 
última hipótese.  

                                                           
42  [Nota do original] CORREA, YUSUF, 1998, p. 193. Para uma opinião diferente, veja LESKIEN, FLITNER, 
1997.  

43  "Article 27.2 of the TRIPS Agreement allows the exemption of' inventions, the prevention within their territory 
of the commercial exploitation of which is necessary to protect ordre public or morality, including to protect human, 
animal or plant life or health ( ... )' from patentability, Assuming, arguendo, that patents impede access to medicine by 
raising the price level, could it not be argued that excluding the patentability of pharmaceuticals is necessary for the 
protection of human health [PL Wojahn, 'A Conflict of Rights: Intellectual Property Under TRIPS, the Right to Health 
and AIDS Drugs' (2001-2002) 6 UCLA] Inr'I L & Foreign Aff 463,480; SM Ford, 'Compulsory Licensing Provisions 
Under the TRIPs Agreement: Balancing Pills and Patents' (2000) 15 Am U Int'l L Rev 941, 965; P Marc, 'Compulsory 
Licensing and the South African Medicine Act of 1997: Violation or Compliance of the Trade Related Aspects of 
Intellectual Property Rights Agreement?' (2001) 21 NYL Sch J Int'l & Comp L 109,122]. Such an argument misreads 
Article 27.2 of the TRIPS Agreement. While human health is explicitly included in the concept of ordre public, the 
provision requires the prevention of the commercial exploitation of the invention to be necessary to protect the ordre 
public." HESTERMEYER; Holger. Human Rights And The WTO - The Case of Patents and Access to Medicines. Ed. 
Oxford. New York. 2007. P. 56-57 

44  “The risk to public health in the case of patents and access to medicine, however, does not stem from the 
commercial exploitation of pharmaceutical inventions, but rather from the alleged patent rents, ie from the patentability 
of these inventions [Rott (n 218 above) 236; Straus (n 152 above) 189; AO Sykes, 'TRIPs, Pharmaceuticals, Developing 
Countries and the Doha "Solution"' John M Olin Law & Economics Working Paper " No 140 (2nd Series) , (University 
of Chicago Law School, 2002) 6 (also published as AO Sykes, 'TRIPS, Pharmaceuticals, Developing Countries, and the 
Doha "Solution"' (2002) 3 Chicago J Int'l L 47)]. Preventing the sale of pharmaceuticals for profit is neither necessary to 
achieve the intended public health goals nor does in even further those goals [Some authors argue that only a complete 
ban of any and all distribution of the invention can be upheld under the provision, others would permit not-for profit 
distribution. Correa (n 147 above) 62-63; TG Ackermann, 'Diso'ordre'ly Loopholes: TRIPS Patent Protection, GATT and 
the EC' (1997) 32 Tex Int'l L J 489,508-509]. States intend to open their market for the (for profit) sale of generics rather 
than prevent their sale. This distinction is at times overlooked by authors hoping to find a general exception from 
patentability for pharmaceuticals [R Elliott, TRIPS and Rights: International Human Rights Law, Access to Medicines and 
the Interpretation of the WTO Agreement on Trade-& Related Aspects of 'Intellectual Property Rights, Canadian 
HIVIAIDS Legal Network & AIDS Law Project, South Africa (2001) 46 ff]”. HESTERMEYER, cit.  
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O impacto das normas internacionais citadas 

Assim, se tem diretamente incidindo sobre o nosso tema uma norma da 
Convenção de Paris, introduzida pela Revisão de Lisboa de 1958. Sem nos 
demorarmos neste passo quanto às elaboradas regras de aplicação interna dos 
atos internacionais da propriedade intelectual45, basta-nos trazer uns 
elementos cruciais para a interpretação e integração dessas normas em face do 
direito interno. 
Existe um número considerável de dispositivos de textos internacionais (por 
exemplo, da CUP), que merecem aplicação direta como parte da normativa 
doméstica, tanto para partes estrangeiras não domiciliadas, mas também pelos 
domiciliados no Brasil, estes especialmente através dos mecanismos do art. 4º 
da lei 9.279/9646.  
Como saber se um texto internacional terá aplicabilidade direta no sistema 
nacional? Um mecanismo simples o indica: se o próprio dispositivo aponta 
essa destinação: a norma aplicável dirá, por exemplo,  

“O inventor tem o direito de ser mencionado como tal na patente” (CUP 
Artigo 4 ter).  

O destinatário desta norma é a parte privada, o inventor. O direito à 
nominação já entra na esfera jurídica do inventor pelo próprio texto 
internacional.  
Já essa outra norma apenas obriga os estados nacionais a legislarem sobre a 
matéria versada:  

“1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da 
União proteção efetiva contra a concorrência desleal.” (CUP Art. 10 bis).  

Assim, é na norma que cumpre, ou não cumpre, o dispositivo internacional 
que se vai buscar o dispositivo cogente.  
Desta maneira, vê-se que um ponto de especial relevância é a natureza das 
normas convencionais, quanto a seus destinatários 47: 

Têm-se nos tratados normas típicas de Direito Internacional Público, 
dirigidas aos Estados Soberanos em suas funções de Direito Externo: regras 
de como a Convenção vai ser revista, ratificada ou denunciada, quais são 
as obrigações dos Estados membros da União quanto ao pagamento de 
anuidades, e assim por diante  

                                                           
45  Vide, quanto à questão, o nosso Tratado, vol. I, cap. III.  

46    Art. 4º As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas 
físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País. 
47  Bodenhausen, Guide to the Paris Convention, BIRPI, Genebra, 1967, p. 10 e seg. 
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Têm-se, também, normas igualmente dirigidas aos Estados, mas quanto 
aos seus poderes de Direito Interno: são regras que prescrevem ou 
facultam o conteúdo da legislação interna, com teor do gênero: “Os 
Estados tem poderes de legislar de uma determinada forma, ou são 
obrigados legislar de uma forma”. 

Em terceiro lugar, têm-se normas de efeito dispositivo, normas de 
aplicação direta - algo que os tratadistas chamam normas auto executivas. 
Distinguem-se, dentre estas,  

as normas que criam direito substantivo e absoluto (por exemplo): não se 
poderá decretar a caducidade de uma patente, antes de decorridos tantos 
anos) e,  

as normas de direito substantivo, mas relativas, como a que assegura ao 
nacional pelo menos o mesmo tratamento jurídico interno concedido ao 
estrangeiro. 

Assim, a análise dos textos trazidos, a cada momento, como norma 
internacional pertinente deve partir do reconhecimento do destinatário das 
normas: é o Estado, ou são os indivíduos. Ou, mais precisamente: esta norma 
cria direitos subjetivos em favor dos indivíduos, ou apenas obrigações de Direito 
Internacional Público, entre Estados? 
Dirigindo-se a norma aos Estados, em particular determinando-lhes a 
obrigação, ou vedação, de legislar em determinado sentido, a não satisfação do 
preceito importa em violação da norma convencional, mas não cria direitos ou 
obrigações para as pessoas, em relação às quais a norma interna deveria - 
obrigação no plano internacional - ser instituída, ou tornada inaplicável. Se tal 
inadimplemento perante a norma internacional se verifica, a sanção é de 
Direito Internacional Público, tal como prevista no ato internacional 
pertinente, e não aproveita, em princípio, os beneficiários virtuais da norma 
interna 48.  
De outro lado, é razoável interpretar-se a lei nacional segundo o parâmetro 
dos atos internacionais não internalizados, inclusive TRIPs, desde que 
atendidos os seguintes pressupostos: 

a) haja liberdade constitucional para fixar tal interpretação como possível 
no Direito Brasileiro; e 

b) a lei ordinária que configura a aplicação do objeto previsto em TRIPs 
não tenha claramente optado por outro caminho. 

                                                           
48  Deixamos de considerar, neste passo, a questão do acesso direto das partes privadas na esfera internacional, seja 
através de mecanismos como os regulamentos de solução de controvérsias no âmbito da OMC, seja como postulação em 
resguardo de direitos humanos; nem consideraremos, aqui, a hipótese de mandado de injunção em face de uma obrigação 
internacional ad legislandum não satisfeita.  
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Ao mencionar “a aplicação do objeto previsto em TRIPs”, não pressupomos 
qualquer lei que se destine a implementar TRIPs; a lei em vigor, consagrada 
pela Constituição, pode cumprir ou opor-se ao previsto pelo texto 
internacional, sem que com isso perca normatividade. Assim, pode-se dar o 
caso de que a lei em vigor tenha optado por seguir caminho divergente, ou 
não tenha acolhido o texto internacional.  
Se tal não se der, a interpretação devida deve ser conforme com o texto 
internacional.  
Em suma, a integridade do sistema jurídico 49 impele a que – salvo decisão 
política, expressa pelo sistema legal – se procure dar máxima eficácia à norma 
internacional à qual o Brasil se vincula.  

Precedentes judiciais  

“O Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao 
Comércio constitui normativa internacional que tem como destinatário o 
Estado-Membro, a depender de lei nacional para viabilizar sua 
execução, razão porque não pode ser suscitado pelas partes como 
fundamento de sua pretensão, tendo se tornado vigente e aplicável no 
Brasil a partir de 1 de janeiro de 2000” Embargos Infringentes 
(AC)2000.02.01.007453-0, Primeira Seção Especializada do Tribunal 
Regional Federal da 2.ª Região, 30 de agosto de 2007.  

(exatamente no mesmo sentido: AC 200102010304216, Segunda Turma 
Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região,27 de setembro 
de 2005, e AC 2001.51.01.538718-7 Sexta Turma do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, 17 de novembro de 2004) 

“Desta forma, em que pesem os argumentos desenvolvidos pela Apelante, 
em nada foram abalados os fundamentos da sentença, quer pelo que acima 
foi aludido, quer porque a alteração da Lei 9.279/96, primeiro pela MP 
2006 e, depois, pela MP 2014-3/2000, depois convertida na Lei nº 
10.196/20001, não alterou a situação nem prejudicou nenhum suposto 
direito da apelante bem como porque o invocado Acordo TRIPS – 

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

49  Correa, Carlos M., Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS 
Agreement (Oxford Commentaries on International Law).  
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Acordo de natureza comercial e, se entendido como Tratado, tendo a 
natureza contratual entre os Países-Membros que o aprovaram, 
determinando que venham a legislar para ocorrer a internalização de suas 
regras, de forma que, por necessitar de regulamentação, não cria direitos 
diretamente em face de particulares, não sendo, no que diz respeito à 
hipótese em exame, autoaplicável, como bem coloca a douta sentença 
recorrida, de forma alguma beneficiando a Apelante, ao contrário do que a 
mesma pretende”. (grifos nossos) Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 
Apelação Cível 2005.51.01.519897-9, 1ª Turma Especializada, Rel. JC 
Márcia Helena Nunes, decisão unânime, publicado em 02.04.2008. 

A questão no direito estrangeiro 

Como demonstra a evolução de nossa própria legislação, desde 1882, a 
rejeição à patente por motivos de ordem pública e moral é uma característica 
antiga das legislações nacionais. Na França, a questão surge já na legislação de 
179150, persistiu nos textos subsequentes51 e se mantêm até o Código da 
Propriedade Intelectual atual52. Similarmente, no texto italiano53, e no do 
Reino Unido54.  

                                                           
50  « Au vrai, le décret originaire des 31 décembre 1790 et 7 janvier 1791 ne comporte rien de tel: mais dès le décret 
des 14 et 25 mai 1791 "portant règlement sur la propriété des auteurs d'inventions et découvertes en tous genres ", 
l'interdit surgit, au détour de l'article 9 du titre 2 de ce texte, dans une forme un peu étrange puisqu'il y est question de 
"cessionnaire" du brevet mais qui, de l'opinion même des contemporains, ne restreint pas la portée de la disposition : 
"Tout cessionnaire de brevet obtenu pour un objet que les tribunaux auront jugé contraire aux lois du royaume, à la sûreté 
publique ou aux règlements de police, sera déchu de son droit ", La loi de 1844 reprendra l'idée, dans son article 30 : " 
Seront nuls et de nul effet les brevets délivrés ... 4º Si la découverte, invention ou application, est reconnue contraire à 
l'ordre ou à la sûreté publique, aux bonnes mœurs ou aux lois du royaume". FOYER, Jean e VIVANT, Michel, Le Droit 
Des Brevets. Presses Universitaires de France . Paris. 1991. P.183-186 

51  Vide, por exemplo, o comentário de Pouillet sobre a lei francesa de 1844, aliás uma influência importante de 
nossa lei de 1882: “ La loi de 1844 (art. 30, § 4) ne permet pas non plus de breveter les découvertes qui seraient reconnues 
contraires à l’ordre ou à la sûreté publique, aux bonnes mœurs ou aux lois du royaume. Une invention, disent Picard et 
Olin, sera contraire à l´ordre public quand, sans violer une disposition de la loi, sans contrarier la morale publique, elle 
sera de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité des citoyens : elle sera contraire aux bonnes mœurs, lorsque, sans 
contrarier aucune règle légale, elle sera en opposition avec les principes de morale et d’honnêteté du temps et du peuple 
au sein duquel elle se sera produite ; elle sera enfin prohibée par la loi, lorsqu’on découvrira dans celle-ci une disposition 
qui la défend expressément ou tacitement ; telle est, par exemple, la défense de breveter les compositions 
pharmaceutiques ; ou bien lorsqu’elle contrariera une disposition légale, comme si, par exemple, il s’agissait d’un appareil 
destiné à procurer l’avortement ». POUILLET, Eugène. Traité théorique et pratique des brevets d'invention et de la 
contrefaçon. Imprimeurs-Éditeurs, Libraires de La Cour de Cassation. Paris. 1899. P.113-116. Escrevendo 55 anos 
depois, Roubier aponta os mesmos impasses : ROUBIER, Paul. Le droit de la propriété industrielle. Éditions Du Recueil 
Sirey. Paris. 1954. P. 102-103. Já em 1978, Mathély aponta as modificações resultantes da lei de patentes de 1968 e da 
entrada em vigor da Convenção da Patente Europeia. MATHÉLY, Paul. Le droit européen des brevets d'invention. 
Librairie du Journal Des Notaires et des Avocates. Paris. 1978. P. 146-147.  

52  "Les lois de 1791, de 1844 et de 1968 ont toutes comporté, en substance, une telle exclusion, qui figure 
aujourd'hui à l'article L. 611-17 CPI, plusieurs fois modifié, ainsi qu'à l'article 53 a) CBE, tous deux trouvant directement 
leur origine dans l'article 2 de la Convention de Strasbourg de 1963. On trouve également cette exclusion, formulée dans 
les mêmes termes généraux, à l'article 6, § 1er, de la directive 98/44 relative à la protection des inventions 
biotechnologiques." PASSA, Jérôme. Droit De La Propriété Industrielle - Tome 2. Paris: L.G.D.J. Lextenso éditions, 
2013, p.131-135. Sobre o regime vigente, SCHMIDT-SZALEWSKI, Joana e PIERRE, Jean-Luc. Droit de la propriété 
industrielle. Litec. Deuxième édition . Paris. 2001. P.33-34, POLLAUD-DULIAN ; Frédéric. La propriété intellectuelle. 
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Na América do Sul55, o Brasil e o Uruguai56 seguem redação comparável (ou 
seja, declarando impatenteáveis os inventos contrários à ordem pública, etc.) , 
enquanto que o Paraguai57, a Argentina58, o Chile59 e a legislação 

                                                                                                                                                                          
Ed. Economica. Paris. 2011. P. 135-138, e AZÉMA, Jacques. Droit de la propriété industrielle. - 6e édition. Paris : 
Éditions DALLOZ, 2006, p.185-187. 

53  "In dottrina, gli autori si sono occupati del requisito della liceità della invenzione al fine di meglio precisarne 
l'ambito di applicazione, sul che ritengano opportuno soffermarci. L'opinione prevalente e più autorevole e nel senso che 
l'accertamento iniziale da parte dell'Ufficio Brevetti della contrarietà alla legge vada effettuato, se cosi si può dire, 
restrittivamente. Si afferma cioè, innanzi tutto, che l'illiceità deve essere riferita non tanto ali invenzione stessa come tale, 
quanto al risultato della medesima, vale a dire ai suoi possibili impieghi. In relazione a questi, all'atto della concessione del 
brevetto, l'Ufficio competente dovrebbe limitarsi ad accertare che i risultati nei quali si individua l'invenzione non siano 
contrari ai principi dell'ordine pubblico o non siano nocivi alla salute. Il fatto che una qualsiasi delle norme di legge vigenti 
vieti o limiti lo svolgimento di certe attività così da incidere sull'utilizzazione di determinate invenzioni, non precluderebbe 
la brevettabilità di queste, in quanto il brevettante, nella esplicazione del suo diritto di esclusiva, sarà poi tenuto comunque 
a rispettare tali norme". BOUTET, Sergio e DUNI, Mario. Brevetti Industriali, Marchio, Ditta, Insegna. Editrice 
Torinese. 1966. P.52-53. "Viene innanzitutto preclusa la brevettabilità delle invenzioni "la cui pubblicazione o la cui 
attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume". La norma precisa che la mera presenza di un divieto 
legale di attuazione non basta ad integrare la fattispecie. In tal caso; tuttavia, il brevetto non sarebbe concretamente 
utilizzabile in Italia (pur essendo, però, immune da decadenza ex art. 54-bis, comma 1, 1. inv.), e la sua sola funzione 
sarebbe quella di fungere da presupposto (ai sensi della Convenzione di Unione di Parigi) per il deposito di domande di 
brevetto all' estero." CATALDO, Di Vincenzo. Le invenzioni I modelli - Seconda Edizione. Giuffrè. Milano. 1993. P.52-
55. 

54  "In the UK, under the Patents Act 1949 an application could be refused if its use was contrary to law or 
morality (...)". GRUBB, Philip W. Patents for chemicals, pharmaceuticals and biotechnology - fundamentals of global law, 
practice and strategy. Fourth Edition. New York: Oxford University Press, 2004, p.281-283. 

55  Para uma análise detalhada da situação nessa região, vide Borges Barbosa, Denis and Grau-Kuntz, Karin, 
Exceptions, Limitations and Exclusions to Patent Rights - South America (January 3, 2011). Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1734269 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1734269 

56  Ley Nº 17.164 (Uruguay) Artículo 14.- No son patentables: B) Las invenciones contrarias al orden 
público, las buenas costumbres, la salud pública, la nutrición de la población, la seguridad o el medio ambiente. 

57  Ley 1.630/00 (Paraguay): “Artículo 5°.- De las materias excluidas de protección por patente. Son materias 
excluidas de protección por patente: a) las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para 
proteger el orden público o la moral, proteger la salud, la vida de las personas o de los animales, y para preservar los 
vegetales, para evitar daños graves al medio ambiente; 

58  Ley 24.481 (Argentina): “ARTICULO 7 - No son patentables: a) Las invenciones cuya explotación en el 
territorio de la REPUBLICA ARGENTINA deba impedirse para proteger el orden público o la moralidad, la salud o la 
vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales o evitar daños graves al medio ambiente; 
Regulamento: ARTICULO 7 - El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá prohibir la fabricación y comercialización 
de las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden 
público o la moralidad, la salud o la vida de las personas o de los animales, para preservar los vegetales o evitar daños 
graves al medio ambiente.” 

59  Ley 19.996 (Chile) Artículo 38.- No son patentables las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse 
necesariamente para proteger El orden público, la seguridad del Estado, la moral y las buenas costumbres, la salud o la 
vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusión no se 
haga sólo por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.  
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andina60acompanham o parâmetro do art. 27.2 de TRIPs (ou seja, ferindo 
com a negação de patente os inventos cuja exploração venha a ferir os mesmos 
valores).  
No âmbito da legislação europeia, já a Convenção de Estrasburgo previa 
dispositivo no sentido de se negar patente em casos relativos à moral e à 
ordem pública. Assim, mesmo antes da vigência da Dir. 44/9861, o tema era 
tratado com atenção, e se notavam normas nacionais pertinentes em quase 
todos países da região62.  
                                                           
60  Decisión 486: “Artículo 20.- No serán patentables: a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio 
del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la 
explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la 
existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; b) las invenciones cuya 
explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las 
personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial 
de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de 
los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que 
regule dicha explotación;”  

61  Para uma análise recente das legislações nacionais e regionais relativas à biotecnologia, vide BARBOSA, Denis 
Borges ; PORTO, P. ; ZUCOLOTTO, G. ; FREITAS, R. E. ; SOUZA, A. M. E. . Matérias Patenteáveis em 
Biotecnologia em Países Selecionados.. In: ZUCOLOTO, Graziela Ferrero ; FREITAS, Rogério Edivaldo. (Org.). 
Propriedade Intelectual e Aspectos Regulatórios em Biotecnologia. 1ed.Rio de Janeiro: IPEA, 2013, v. 1, p. 203-237. 
62  "Article 53 excludes two groups of inventions from patentability, namely those which are offensive to public 
order or morality (...). Article 53 is based on Article 2 of the Strasbourg Convention (Appendix 8) which does not permit 
Contracting States to exclude inventions from patentability other than on these grounds. (...) This provision has its 
counterpart in the laws of most of the Contracting States.  

This Article provides an exception to the general principles of patentability under Article 52(1), and consequently is to be 
interpreted narrowly.  

Contrary to "ordre public"  

Article 53( a) follows Article 4quater of the Paris Convention and indicates that the mere fact that something is prohibited 
by law or by regulation in some, or even in all, of the Contracting States, does not of itself preclude patentability in 
accordance with the EPC. It is only unpatentable if the objection is that it offends some fundamental moral principle. 

This leaves open the question as to whether an invention is unpatenable only if it is regarded as morally offensive in all of 
the Contracting States, in all of the designated Contracting States, or possibly, if it is offensive in one of the designated 
States.  

As this provision is an exception to the general principle of patent, it is widely accepted that patent protection is only 
excluded if the invention cannot be used other than in a way which is contrary to public order or morality. The decisive 
matter is the purpose of the invention. (...)  

53.03 Contrary to morality  

The second ground of exclusion covered by the Article, namely on the grounds of offence to morality, is another 
undefined legal concept. Being an exception, it is to be interpreted narrowly. An application for a patent ought only to be 
rejected on this ground if, seen objectively, any utilisation of the invention is liable to give offence to reasonable people.  

In relation to this objection, as already suggested above in connection with the objection on the ground of offence to 
ordre public, it is not clear whether such an offence must lie .in respect of one Contracting State, a number of them, or all 
of them before this ground of objection to the granting a European patent can be regarded as established." LUNZER, 
Raph, Singer. The European patent convention. Sweet & Maxwell. London. 1995 . p. 125-126.  
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A Diretriz europeia recém citada é extremamente significativa. Em nosso livro 
de 2003 já dizíamos:  

A questão do impacto da moralidade e da ordem pública sempre teve 
considerável imprecisão no seu conteúdo. Vide o que se fala deste 
requisito mais acima, ao estudarmos os requisitos e proibições das 
patentes em geral. No entanto, vale aqui suscitar, o texto da Diretiva CE 
44/98, que dá exemplos preciosos do que seja contrário à moral ou à 
ordem pública: 

Artigo 6º  

1. As invenções cuja exploração comercial seja contrária à ordem pública 
ou aos bons costumes são excluídas da patenteabilidade, não podendo a 
exploração ser considerada como tal pelo simples fato de ser proibida por 
disposição legal ou regulamentar. 
2. Nos termos do disposto no nº 1, consideram-se não patenteáveis, 
nomeadamente: 

a) Os processos de clonagem de seres humanos;  

b) Os processos de modificação da identidade genética germinal do ser 
humano;  

c) As utilizações de embriões humanos para fins industriais ou comerciais; 

d) Os processos de modificação da identidade genética dos animais que 
lhes possam causar sofrimentos sem utilidade médica substancial para o 
Homem ou para o animal, bem como os animais obtidos por esses 
processos. 

Pareceria razoável concluir que a lei brasileira proibiria pelo menos as 
mesmas patentes sob sua rega de moralidade e ordem pública.  

Ainda que sem a amplitude da diretriz europeia, nota-se a presença de 
dispositivo relativo à moral e ordem pública na legislação japonesa e na antiga 
soviética, numa quase unanimidade que praticamente só é rompida pelo 
silêncio legislativo americano63 

                                                           
63  « Les États signataires de la Convention de Munich offrent évidemment l'image d'un droit semblable au nôtre. 
Il est donc intéressant de se tourner vers les autres droits. On constatera ainsi avec surprise qu'aucune disposition relative 
à l'ordre public et aux bonnes mœurs ne figure dans le droit américain (autre voie ?). Mais des dispositions de cet ordre 
existent, par exemple, dans le droit japonais qui écarte du brevet •les «inventions susceptibles de porter atteinte à l'ordre 
public, aux bonnes mœurs ou à la santé publique» (loi sur les brevets du 13 avril 1959 telle qu'amendée, art. 32 ii : PI Lois 
et traités, Japon, Texte 2-001) ou, marquées par l'idéologie propre du pays, dans le droit soviétique selon lequel «ne sont 
pas reconnues comme inventions les solutions contraires aux intérêts de la société, aux principes humanitaires et aux 
principes de la morale socialiste » (ord. du 21 août 1973 telle qu'amandée, art. 21 in fine : PI Lois et traités, Union 
soviétique, Texte 2-003). A chacun sa morale, mais chacun tient à sa morale.” Foyer e Vinavt, cit.  
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A norma na lei interna  

Como se viu inicialmente, a vedação categórica do que é hoje o art. 18, I do 
CPI/96 teve redações e formulações diferentes nas legislações internas 
anteriores. Também, como já afirmamos, as interpretações doutrinárias e 
judiciais desses textos antigos estarão adstritas à formulação da norma, o que 
faz do aporte dos nosso clássicos de menos valia do que o habitual64. 

O entendimentos dos clássicos 
J.X. Carvalho de Mendonça, analisando a Lei de 1882, aponta para uma série 
de casos julgados pelo Supremo nos primeiros anos do sec. XX quanto a 
inventos considerados contrários à lei ou à moral; mas Gama Cerqueira nota 
que o fundamento dessas decisões foi sempre outro, que não o de tal 
afrontamento65.  
Pontes de Miranda, escrevendo sobre a lei de 194566: 

No art. 8.0, inciso 1.0, do Decreto-lei n. 7.903 diz-se não ser "privilegiável" 
(a invenção ser sem efeito quanto à patente) se tem finalidade 
exclusivamente contrária à lei, à moral, à saúde ou à segurança pública. Lei, 
ai, é a lei penal ou outra lei protetiva, de natureza cogente, que contenha 
ou não proibição de patente. O fim é que pode ser contrário a lei e causar 
a nulidade. Se se trata de lei penal e a patenteação se refere a ato ilícito 
criminal como fim, está caracterizada a invalidade da patente; basta que o 
fim o seja. A arma de fogo ou outra não está pré-excluída se a finalidade 
não é o crime. Os povos não consideram crimes as suas guerras. As leis 
sobre alimentos e bebidas podem conter (e de ordinário contêm) regras 
jurídicas proibitivas, que podem repercutir na validade das patentes. Bem 
assim, as leis sobre jogo e aposta, se vedada a fabricação do aparelho ou 
do objeto. (...)  

CONTRARIEDADE Á SAÚDE PÚBLICA. Tal contrariedade se 
subsume, a rigor, na contrariedade à lei; mas o Decreto-lei n.7.903, art. 8.0, 
inciso 1.0, há de ser interpretado como sendo nula a patente ainda que não 
esteja prevista em lei a espécie, se, em verdade, a finalidade é 

                                                           
64  DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à lei da propriedade industrial. Ed. Forense. Rio de Janeiro. 
2009. P. 68-73, porém, não considera a diferença normativa: “Os conceitos expendidos por Gama Cerqueira comentando 
o Código dos anos quarenta ajustam-se perfeitamente ao art. 18 da nova Lei da Propriedade Industrial: não são 
patenteáveis as invenções cujos fins sejam exclusivamente contrários à moral, e aos bons costumes, não se prestando a 
outros usos”. 

65  MENDONÇA, J.X. Carvalho de. Atualizado por GAMA, Ricardo Rodrigues. Tratado de direito comercial 
brasileiro – vol. III – Tomo I. Ed. Russell. Campinas. 2003. P.157-159.  

66  Tratado de Direito Privado, vol. XVII, § 1.957. 
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exclusivamente contra a saúde pública (= ofensiva à saúde pública). A 
quaestio facti passa à frente67. 

Gama Cerqueira, em seu Tratado68:  

Invenções contrárias à lei são somente as excluídas da proteção legal por 
disposição expressa da própria lei de patentes ou de outras leis. 
Consideram-se também contrárias à lei as invenções concernentes a 
indústrias cuja exploração seja proibida. No estado atual de nossa 
legislação não se conhecem outras invenções proibidas além das 
enumeradas no art. 8.º do Código. 

Costuma-se interpretar a disposição relativa às invenções contrárias à lei 
no sentido de vedar a concessão de patentes para invenções relacionadas 
com atos ou atividades proibidos pela lei, como, por exemplo, os jogos de 
azar. Não nos parece exata, porém, essa interpretação. Se a invenção 
satisfizer às condições legais, isto é, se for nova e suscetível de utilização 
industrial, a patente não poderá ser denegada. A exploração ou o uso da 
invenção, se incidir em proibição legal ou constituir delito ou 
contravenção, poderá dar lugar à aplicação das penas cominadas; mas a 
validade da patente não nos parece discutível. Assim, por exemplo, o 
privilégio pedido para uma roleta ou outro aparelho de jogo. Desde que a 
invenção se revista dos requisitos essenciais à patenteabilidade, o privilégio 
deve ser concedido. A exploração do jogo, por meio do aparelho 
privilegiado, pode constituir contravenção punível, pois a concessão da 
patente não legitimaria o ato proibido;6 mas a invenção, em si, não seria 
contrária à lei. Por outro lado, que utilidade haveria em negar-se o 
privilégio para invenções que possam prestar-se a usos ilícitos? A 
denegação da patente não impediria a produção e a venda do produto ou a 
prática do processo; ao contrário, caído no domínio público, qualquer 
pessoa poderia explorá-lo. A não ser as invenções expressamente excluídas 
da proteção legal, dificilmente se concebem outras que possam considerar-
se contrárias à lei. Como escreve ALLART, "il n'existe donc pas à proprement 
parler de brevet nul comme se rapportant à une invention contraire à la loi: tout au 
moins nous n'en connaissons et n'en concevons aucun exemple" Mais difícil será 
encontrar-se invenção cujo fim seja exclusivamente contrário à lei, como diz 
o Código. 

56. As mesmas observações feitas a respeito das invenções contrárias à lei 
cabem em relação às invenções contrárias à moral. Não se encontram 

                                                           
67  Nos seus Comentários à Constituição de 1967, com a emenda no. 1 de 1969, Tomo V, Forense. 1987, p. 546, o 
autor lembra: “O direito dos inventores tem limites, que são os decorrentes da ordem vigente. Assim, não gozam do 
direito público subjetivo as invenções cujos meios ou resultados forem contrários à ordem pública (Supremo Tribunal 
Federal, 14 de abril de 1915, sobre invenção de instrumento de jogo de azar; Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 
1923, art. 32), ou aos bons costumes, ou à saúde pública”.  

68  CERQUEIRA, J. G.; BARBOSA, Denis Borges (anotador) ; Newton Silveira (anotador) . Tratado da 
Propriedade Industrial - Vol. II. Rio de Janeiro 3a. edição: Lumen Juris, 2010, item 55. 
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facilmente, também, exemplos de invenções que, consideradas em si, 
independentemente do uso que lhes seja dado, possam dizer-se contrárias 
à moral. Sob o ponto de vista estritamente jurídico, como invenções 
contrárias à moral podem considerar-se aquelas que, não incidindo em 
nenhuma proibição legal, repugnam, entretanto, à moral ou aos bons 
costumes. 

Teoricamente, essas exceções se justificariam por si, pois a lei não pode 
favorecer ou proteger invenções que visam a fins ilícitos ou imorais. Como 
tal, porém, só poderia ser considerada a invenção cujo único fim ou 
utilidade fosse contrário à moral, o que dificilmente se concebe. Os 
exemplos de invenções desse gênero, como escreve BONNET, pertencem 
geralmente ao domínio da teoria e da imaginação. É necessário, pois, 
distinguir o uso a que se destina o invento do uso ilícito ou imoral que 
dele se possa fazer, porque a lei não excetua da proteção dispensada às 
invenções as que podem ser desvirtuadas em seus fins, mas somente as 
que sejam, em si, contrárias à moral. Desde que a invenção se preste a fins 
lícitos, não vemos como negar-se a patente em virtude do uso ilícito ou 
imoral em que o invento possa ser empregado. O Cód. da Propriedade 
Industrial, no art. 8.°, refere-se justamente a esse gênero de invenções, que 
os autores custam a conceber, isto é, invenções cujos fins sejam 
exclusivamente contrários à moral, que não se prestem a outros usos.  

Nas minhas anotações à 3ª edição desse livro, assim noto:  

- Note-se que o Art. 18, I da Lei. No. 9.279/96 já não usa a expressão "de 
finalidades exclusivamente contrárias às leis, à moral, à saúde e à 
segurança pública", mas simplesmente reza: Art. 18. Não são 
patenteáveis: 

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem 
e à saúde públicas; 

Prosseguindo, Gama Cerqueira enfrenta a questão mais diretamente atinente a 
nosso tema: 

57. As invenções nocivas à saúde, ou de finalidades contrárias à saúde, 
como diz a lei são as que têm por objeto, principalmente, produtos 
alimentícios ou medicamentos, devendo a nocividade da invenção ser 
apreciada em relação ao prejuízo que pode trazer para a saúde do homem, 
devendo-se verificar se os produtos são impróprios para a alimentação ou 
para usos terapêuticos, por conterem elementos prejudiciais à saúde. 
Proibindo o Código, entretanto, a concessão de patentes para invenções 
que tenham por objeto substâncias ou produtos alimentícios e 
medicamentos, em geral, a proibição relativa a invenções nocivas à saúde 
não era necessária. Além desses produtos, outros não vemos que possam 
incidir na proibição relativa às invenções nocivas à saúde. As invenções de 
máquinas, aparelhos, processos químicos e outras, que indiretamente 
possam pôr em risco a saúde e mesmo a vida das pessoas que as 
empreguem ou que estejam sujeitas aos seus efeitos ou consequências, não 
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se compreendem na previsão da lei. A invenção, nesses casos, é licita. O 
seu uso ou emprego é que poderá ser condicionado e regulado pelas leis. 
Aliás, o art. 8.º refere-se a invenções de finalidades exclusivamente 
contrárias à saúde, isto é, invenções que não tenham outro fim senão 
prejudicar a saúde... 

Nossas anotações a esse trecho assim reafirmam:  

Mais uma vez, a redação da Lei no. 9.279/96 não corresponde ao texto 
analisado por Gama Cerqueira, pois exclui da patenteabilidade "o que for 
contrário (...) à saúde públicas;] 

Por fim, Gama Cerqueira, tratando de um outra cláusula do mesmo 
dispositivo, lembra:  

Como nos casos precedentes, o que importa não é a invenção em si, mas 
os usos a que se prestar, os quais podem ser contrários à segurança 
pública, ou não.69 

Ao que resume Waldemar Ferreira: 

[O invento] não é ilegal. A ilegalidade está em explorá-lo70. 

Clóvis Costa Rodrigues, não exatamente um clássico, mas sendo a fonte 
qualificada por ter ajudado a redigir o Código de 1945, e ser o diretor do 
escritório brasileiro de patentes à época, nota71: 

"É muito difícil determinar, a priori quando a invenção incide em qualquer 
daquelas proibições". Não se deve, assim, "condená-las de plano, visto 
como a lei não protege nem autoriza o uso ilícito. Daí a redação do n° 1 

                                                           
69  [Nota do original] As disposições das leis que vedam a concessão de patentes para invenções contrárias à lei ou 
à moral, nocivas à saúde ou ofensivas da segurança pública, sempre despertaram a crítica da doutrina por não se poder 
conceber exemplo de invenção que, considerada em si, independentemente do uso que dela se faça, possa incidir na 
censura da lei. O Cód. da Propriedade Industrial consignou proibições desse gênero, por não ser possível, como explica 
um de seus colaboradores, "permitir privilégios recaindo sobre invenções que atentem contra as leis do país, que 
prejudiquem a saúde dos indivíduos, ou que ameacem a tranquilidade e segurança públicas" (Clóvis C. RODRIGUES, op. 
cit., pág. 231). Mas, como observa, "é muito difícil determinar, a priori, quando a invenção incide em qualquer daquelas 
proibições", sendo injusto, por outro lado, "condená-las de plano, visto como a lei não protege nem autoriza o uso 
ilícito". "Daí a redação do n.° 1. do art. 8., contendo, de propósito, o advérbio exclusivamente, com o qual o legislador 
deixou bem explícito o seu pensamento: só incidem na proibição legal os inventos de fins exclusivamente contrários às 
leis, à moral, à saúde e à segurança públicas, isto é, só aqueles que não tenham outra aplicação, outro uso, outro objetivo 
senão os ilícitos ou imorais" (ibidem). Pode-se, entretanto, conceber que alguém realize e procure privilegiar invenções 
cujos fins exclusivos sejam contrários à lei, à moral, à saúde e à segurança públicas? Por outro lado, é justamente de 
invenções desse gênero que os autores declaram ser difícil conceber exemplos. Assim, o Código incidiu em cheio na 
crítica da doutrina. "O vigor expressional", como disse o Professor WALDEMAR FERREIRA, "não corresponde à 
realidade dos fatos". 

70  FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. O Estatuto do Estabelecimento e a Empresa Mercantil 
- Sexto Volume. São Paulo: Saraiva, 1962, §1357. 

71  RODRIGUES, Clóvis C., Concorrência Desleal, Editorial Peixoto, 1945, p. 231 
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do art. 8° do Código de 1945 contendo, de propósito, o advérbio 
exclusivamente, com o qual o legislador deixou bem explícito o seu 
pensamento: só incidem na proibição legal os inventos de fins exclusiva-
mente contrários às leis, à moral, à saúde e à segurança pública, isto é, só 
aqueles que não tenham outra aplicação, outro uso, outro objetivo senão 
os ilícitos ou imorais" . 

Importante relembrar que a análise desses autores não podiam ter levado em 
consideração o texto do art. 4 quater da Convenção de Paris, de sua versão de 
1958, o que só entrou em vigor no Brasil com a adoção completa da versão de 
Estocolmo em 1991.  

Como o dispositivo chegou à lei em vigor 
Em seus Comentários à Lei 9.279/98, Douglas Gabriel Domingues72 assim 
narra: 

A redação do inciso I do art. 18 proposta no Projeto de Lei encaminhado 
pelo Executivo ao Congresso Nacional era menos abrangente pois se 
referia apenas ao que fosse contrário à moral e à segurança e saúde 
públicas não se referindo aos bons costumes73. Referida redação sofreu 
duas modificações distintas a Saber: 1ª modificação - na Emenda 
Substitutiva ao Substitutivo do Relator, que diminuiu mais ainda o elenco 
das invenções e modelos de utilidade não patenteáveis, reduzindo as 
restrições a apenas dois casos: o que fosse contrário à moral e à ordem 
pública;74 2ª modificação - no Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara, que ampliou para cinco os casos de restrição à patenteabilidade 
contidos no inciso I do art. 18, passando o dispositivo legal a apresentar a 
redação que consta da Lei da Propriedade Industrial. 75 

Assim é que se tem o dispositivo já mencionado: 

 Art. 18. Não são patenteáveis: 

 I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem 
e à saúde públicas; 

Para uma análise sistemática, há que se notar que, para os subsistemas de 
desenhos industriais e de marcas, o dispositivo correspondente reza: 

Art. 100. Não é registrável como desenho industrial: 

                                                           
72  DOMINGUES, cit.  

73  [Nota do original] Projeto de Lei n° 824-B, de 1991, cit., p. 3.  

74  [Nota do original] Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator, Deputado Ney Lopes, cit., fl, 6.  

75  [Nota do original] Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n° 115, de 1993 (PL nº 824, de 1991, na 
Casa de Origem) cit p. 31. 
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 I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a 
honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, 
crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e 
veneração76; 

Art. 124. Não são registráveis como marca: (...)  

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e 
aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou 
atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e 
sentimento dignos de respeito e veneração; 

As similitudes e diferenças são importantes: desenhos ornamentais e marcas 
são manifestações simbólicas, e podem diretamente ofender e atentar aos 
valores citados; mas só metafórica ou remotamente lesar à saúde pública.  

Da interpretação do dispositivo em questão 

Como já se viu, a redação da lei de 1945, minudenciada pelos nossos clássicos, 
expelia da patenteabilidade apenas os inventos cuja finalidade fosse 
exclusivamente contrária aos valores listados. Os dois fatores eram significativos.  
O critério da finalidade desloca a avaliação da patenteabilidade para o propósito 
do invento, o que se expressa no problema técnico a ser resolvido. Não se considera 
aqui os efeitos eventuais ou indesejados da solução técnica, mas o efeito 
pretendido77. Assim, tanto o Código de 1945 quanto as normas posteriores até 
1971, era esse o critério legal apontado como determinante para a exclusão. 
Mas o texto de 1945 feria com a proibição tão-somente os inventos cuja 
finalidade fosse exclusivamente o de lesar os valores pertinentes, admitindo a 
proteção daquelas soluções técnicas de que coubesse pelo menos uma 
finalidade redentora. As normas de 1967, 1969 e 1971 suprimiram o 
“exclusivamente”, nisso ampliando potencialmente a recusa de patente.  

                                                           
76  Lembrando que elementos desse texto constavam da redação da cláusula de patentes em 1971:” a) as invenções 
de finalidade contrária às leis, à moral, à saúde, à segurança pública, aos cultos religiosos e aos sentimentos dignos de 
respeito e veneração”; 

77  "6. A questão de saber se a exploração da invenção contraria a ordem pública ou os bons costumes dependerá 
do uso normal (indicado no pedido de patente ou perceptível pelo perito da especialidade) a que o produto ou processo 
se destinem e não da eventualidade, mais ou menos remonta, de esse produto ou processo poderem ser, em. concreto, 
utilizados em violação daqueles limites do contra legem ou em violação de normas legais ou regulamentares que proíbem 
ou condicionam a sua colocação no mercado." MARQUES, J.P. Remédio. Patentes de genes humanos?. Coimbra 
Editora. Lisboa. 2001. p. 55-60     
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O texto vigente já não fala mais em “finalidade”. Ao teor literal da norma, 
seria excluído da patente o invento que for contrário aos valores listados. 
Exclusivamente contrário, parcialmente contrário, ou algo contrário?  

Os critérios de interpretação das normas relativas às patentes 
Muito já escrevemos quanto à interpretação devida às normas de patentes. Em 
nosso Tratado, por exemplo: 

[ 4 ] § 5.7. (B) A interpretação das regras em si mesmas 

O que se visa, em cada caso material, é obter a homeostase dos princípios, 
segundo sua pertinência no sistema. Este equilíbrio surge à interpretação 
das normas segundo os critérios da proteção da liberdade de iniciativa em 
face da restrição imposta pela propriedade intelectual; e segundo o critério 
tradicional da interpretação contida da norma excepcional. 

Diogo de Figueiredo78, ao pronunciar-se sobre o tema, avalia que: 

“os princípios que definem liberdades preferem aos que as condicionam 
ou restringem; e os que atribuem poderes ao Estado, cedem aos que 
reservam poderes aos indivíduos, e os que reforçam a ordem espontânea 
têm preferência sobre os que a excepcionam” (grifos da transcrição). 

A liberdade, obviamente, é de iniciativa e de informação, coarctadas pelos 
privilégios e direitos de exclusiva. A ordem espontânea é o do fluxo livre 
das ideias e das criações, e da disseminação da tecnologia. O ato do Estado 
que cumpre estabelecer peias é o da concessão do direito excepcional da 
propriedade intelectual. 

E, como ensina Carlos Maximiliano79,  

“O Código Civil [de 1916] explicitamente consolidou o preceito clássico – 
Exceptiones sunt strictissimae interpretationis (“interpretam-se as 
exceções estritissimamente”) – no art. 6º da antiga Introdução, assim 
concebido: ‘A lei que abre exceção a regras gerais, ou restringe direitos, só 
abrange os casos que especifica’”, dispositivo hoje consagrado no art. 2º, § 
2º, da vigente Lei de Introdução ao Código Civil [de 1916]. 

Continua o pensamento afirmando que igual orientação deve ser adotada 
para aquelas normas que visem à concessão de um privilégio a 
determinadas pessoas, pois: 

                                                           
78  [Nota do original] in A Ordem Econômica na Constituição de 1988, artigo publicado na Revista da 
Procuradoria Geral do Estado/RJ nº 42, pg 59. 

79  [Nota do original] Hermenêutica e Aplicação do Direito, Ed. Forense, 18ª ed., p. 225 
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“o monopólio deve ser plenamente provado, não se presume; e nos casos 
duvidosos, quando aplicados os processo de Hermenêutica, a verdade não 
ressalta nítida, interpreta-se o instrumento de outorga oficial contra o 
beneficiado e a favor do Governo e do público”.80 

Parece, na verdade, unânime e pacífico entendimento de que “as exceções 
e privilégios devem ser interpretados com critério restritivo.”81 

Mais uma vez, cabe aqui citar Luiz Roberto Barroso, numa seção do 
parecer antes citado, sob o título “O privilégio patentário deve ser 
interpretado estritamente, pois restringe a livre iniciativa e a concorrência”: 

Nesse contexto, não há dúvida de que o monopólio concedido ao titular 
da patente é um privilégio atribuído pela ordem jurídica, que excepciona 
os princípios fundamentais da ordem econômica previstos pela 
Constituição. Desse modo, sua interpretação deve ser estrita, não 
extensiva82. Repita-se: o regime monopolístico que caracteriza o privilégio 
patentário justifica-se por um conjunto de razões, que serão apreciadas a 
seguir, mas, em qualquer caso, configura um regime excepcional e, 
portanto, só admite interpretação estrita83. 

Essa linha interpretativa, porém, exige sensibilidade e contextualização. 
Quanto à aplicação das limitações aos direitos de propriedade intelectual, já 
dissemos84: 

Tratando-se de restrições a uma norma excepcional, como é a das 
patentes, as limitações são interpretadas extensamente, ou melhor, com toda 
a dimensão necessária para implementar os interesses que pretendem 
tutelar.  

Assim, não obstante a interpretação da normas que dão realidade aos direitos 
exclusivos siga um caminho de contenção, não se deve tirar, a contrario senso, a 
conclusão de que as limitações, que contém a exclusiva, sejam manifestadas 
até seu limite mais radical. Pelo contrário, as limitações corporificam interesses 
                                                           
80  [Nota do original] ob. cit., p. 232 

81  [Nota do original] Wolgran Junqueira Ferreira in Comentários à Constituição de 1988, p. 36, destacando os 
critérios de interpretação de LINARES QUINTANA. 

82  [Nota do original] Carlos Maximiliano, Hermenêutica e Aplicação do Direito, 1980, pp. 227 e 234-237. 

83  [Nota do original] A interpretação estrita de normas de exceção é tema pacífico na jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal: “(...) A exceção prevista no § 5º do art. 29 do ADCT ao disposto no inciso IX do art. 129 da parte 
permanente da Constituição Federal diz respeito apenas ao exercício da advocacia nos casos ali especificados, e, por ser 
norma de direito excepcional, só admite interpretação estrita, não sendo aplicável por analogia e, portanto, não indo além 
dos casos nela expressos, nem se estendendo para abarcar as consequências lógicas desses mesmos casos, (...).” (STF, 
ADIn. nº 41/DF, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 28.6.91) 

84  Tratado, vol. II, cap. VI, [ 14 ] § 4 . - Limites Legais Extrínsecos: Fair Usage. 
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dignos de proteção jurídica, mas que só são dignos enquanto funcionais, ou 
seja, enquanto prestigiem tais interesses, e não mais além, na otimização 
ponderada desses e dos demais interesses também valiosos, porém 
contrastantes.  
Como notamos, em outro contexto85: 

As limitações legais em matéria de propriedade intelectual – patentes, 
registro de cultivares, direitos autorais, etc. - representam uma conciliação 
entre interesses constitucionais fundamentais. De um lado, a esfera moral 
e patrimonial da criação humana, protegida pelo texto básico; de outros, 
interesses tais como a tutela à educação, o direito de citação, o direito à 
informação, o cultivo das artes no ambiente doméstico, etc.  

Argumentar-se-ia, talvez, que tais limitações seriam tomadas sempre como 
exceções, a serem restritamente interpretadas. Mas exceções não são, e sim 
confrontos entre interesses de fundo constitucional. Como já tive também 
a oportunidade de considerar, citando Canotilho: “As ideias de 
ponderação (Abwängung) ou de balanceamento (balancing) surge em todo 
o lado onde haja necessidade de “encontrar o Direito” para resolver 
“casos de tensão” (Ossenbühl) entre bens juridicamente protegidos. (...)  

Assim, não é interpretação restrita, mas equilíbrio, balanceamento e 
racionalidade que se impõe. Outra ponderação que se poderia fazer é que 
a interpretação se faria sempre em favor do autor. Assim, sempre se 
restringiriam as limitações ao direito autoral do art. 46 à sua expressão 
mais augusta. Porem não se argua, de outro lado, o intuito protetor da lei 
autoral, que faz interpretar em favor do autor as disposições negociais.  

O que encontra apoio no precedente do STJ: 

Necessidade de interpretação sistemática e teleológica do enunciado 
normativo do art. 46 da Lei n. 9610.98 a luz das limitações estabelecidas 
pela própria lei especial, assegurando a tutela de direitos fundamentais e 
princípios constitucionais em colisão com os direitos do autor, como a 
intimidade, a vida privada, a cultura, a educação e a religião. III - O âmbito 
efetivo de proteção do direito a propriedade autoral (art. 5o, XXVII, da 
CF) surge somente apos a consideração das restrições e limitações a ele 
opostas, devendo ser consideradas, como tais, as resultantes do rol 

                                                           
85  BARBOSA, Denis Borges, Direito Autoral, Lumen Juris, 2013, p. 30. No vol. II, cap. Vido nosso Tratado, 
especificamos: “[ 14 ] § 4. 1. - Limitações como ponderação em abstrato de interesses -  

Tais limitações podem ocorrer em todo caso que os interesses dos titulares de exclusivas colidem com interesses ou 
princípios constitucionais, em especial: 

a) quando se colidem interesses privados do criador ou investidor e direitos fundamentais; 

b) quando há que se conciliar tais interesses privados com interesses públicos;  

c) quando outros interesses competitivos na economia também merecem proteção do Direito.” 
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exemplificativo extraído dos enunciados dos artigos 46, 47 e 48 da Lei 
9.610.98, interpretadas e aplicadas de acordo com os direitos 
fundamentais. III - Utilização, como critério para a identificação das 
restrições e limitações, da regra do teste dos três passos ('three step test'), 
disciplinada pela Convenção de Berna e pelo Acordo OMC. TRIPS. (...) 
Ora, se as limitações de que tratam os arts. 46 47 e 48 da Lei 9.610?98 
representam a valorização, pelo legislador ordinário, de direitos e garantias 
fundamentais frente ao direito à propriedade autoral, também um direito 
fundamental (art. 5º, XXVII, da CF), constituindo elas - as limitações dos 
arts. 46, 47 e 48 - o resultado da ponderação destes valores em 
determinadas situações, não se pode considerá-las a totalidade das 
limitações existentes. “ 

STJ, Resp 964.404 - ES (2007.0144450-5), Terceira Turma do Superior 
Tribunal de Justiça, por unanimidade, Ministro Paulo de Tarso 
Sanseverino, 15 de março de 2011. 

Critérios de interpretação e proibições categóricas de patenteamento 
No caso das normas de exclusão incondicional de patenteamento, como as do 
art. 18, I, o que se tem é uma exclusão que opera em face a um invento 
dotado de todos os demais requisitos legais de proteção.  
Assim, seja em face do princípio de não discriminação de TRIPS art. 27, caput, 
seja em face da sistemática da nossa lei de patentes (que garante, como a fonte 
internacional, patente para todos os inventos não excluídos por lei) a norma 
em questão exclui, excepcionando uma instância lógica de inclusão.  

Princípio da universalidade das técnicas 
Consideremos o Art. 8º da Lei 9.279/96:  

É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade 
inventiva e aplicação industrial 

A norma satisfaz o requisito segundo o qual “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” 
(TRIPS, Art. 27).  
No nosso regime de 1882 (Lei nº 3.129/1882) a lei listava quais eram os 
inventos patenteáveis:  

Art. 1º - A lei garante pela concessão de uma patente ao autor de qualquer 
invenção ou descoberta a sua propriedade e uso exclusivo. 

§ 1º - Constituem invenção ou descoberta para os efeitos desta lei: 

1º - a invenção de novos produtos industriais; 
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2º - a invenção de novos meios ou a aplicação nova de meios conhecidos 
para se obter um produto ou resultado industrial; 

3º - o melhoramento de invenção já privilegiada, se tornar mais fácil o 
fabrico do produto ou uso do invento privilegiado, ou se lhe aumentar a 
utilidade. 

Entendem-se por novos os produtos, meios, aplicações e melhoramentos 
industriais que até ao pedido da patente não tiverem sido, dentro ou fora 
do Império, empregados ou usados, nem se acharem descritos ou 
publicados de modo que possam ser empregados ou usados. 

Nossa lei em vigor não define o que é patentável. Assim, o atual regime não 
exige a conformação da criação a um dos tipos descritos na lei de 1882, ainda 
que tal noção subsista no inconsciente de alguns cultores, como uma das 
lendas da Propriedade Industrial.  
Assim, arguir que um determinado tipo de tecnologia não merece patente, 
fora das hipóteses que TRIPS permite denegar patentes, em geral abrigadas no 
art. 18 (como, por exemplo, a de uso) importa numa interpretação que ofende 
o texto do Acordo.  
O art. 42 desta Lei separa as criações industriais em duas partes: as de 
processo e as de produto. Ou seja, coisas e atividades. Nessas duas vertentes 
podem-se adequar todos os tipos listados em 1882, e muitos mais. Se usam 
coisas e se usam atividades. Se selecionam coisas ou atividades, entre muitas 
anteriormente descritas. Se melhoram coisas e atividades. E assim por diante.  
O princípio da universalidade das técnicas faz com que as patentes de 
invenção cubram até todo o campo também protegido pelas patentes de 
modelo de utilidade, mas exigindo maior contributo técnico: a atividade 
inventiva, o que os modelos não exigem.  
Os modelos de utilidade, estes sim, são limitados a objetos de uso prático, ou parte 
deste (art. 9º). Ou seja, a proteção abrangerá apenas um tipo específico de coisas, 
e nenhuma atividade. Mas modelos de utilidade não são regidos por TRIPs. 
Precedentes judiciais 

"O "TRIPS" - Acordo Sobre os Aspectos Comerciais dos Direitos de 
Propriedade Intelectual, fruto das negociações promovidas pela 
Organização Mundial do Comércio ocorridas na "Rodada do Uruguai", 
estendeu tal proteção a fronteiras antes não vislumbradas, sendo hoje 
possível patentear quase qualquer espécie de produto ou melhoria técnica, 
tendo o acordo, no que concerne à registrabilidade, excetuado apenas as 
plantas e microrganismos e os métodos médicos como não patenteáveis, 
desde que feita a ressalva pelo país-membro, donde se comprova o iter 
ampliativo da registrabilidade."AC 1996.51.01.001787-6, Sexta Turma do 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região 
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Universalidade das técnicas versus proibição categórica 
Desta feita, em princípio todas as categorias de inventos são patenteáveis, desde 
que satisfaçam os requisitos legais.  
Mas certas categorias de inventos podem ser excluídos pela lei nacional, com 
base em 27.3 de TRIPS, fugindo,  assim, do princípio da universalidade das 
técnicas.  Além disso, alguns inventos (mas não categorias desses), 
especialmente os referíveis ao art. 18. I, podem singularmente serem excluídos 
do patenteamento. .   
Ora, em face do universo dos inventos dotados da plenitude dos requisitos 
técnicos (ser invento, ser novo, ter atividade ou ato inventivo, aplicabilidade 
industrial, suficiência descritiva e unidade) a exclusão incondicional do art. 18, 
I (e outras que lhe sejam equivalentes) é um exceção.  
Assim, tópica e relativamente, deve-se quanto a essa circunstância aplicar com 
reserva qualquer ampliação de sentido. Não se interpretam extensamente os 
dispositivos que denegam patenteabilidade de inventos que sejam acolhidos 
pelo princípio da universalidade das técnicas86.  
De outro lado, à exemplo do que dissemos quanto às limitações aos direitos, 
quando se recusa uma ampliação no sentido das proibições incondicionais, 
pelas razões recém expostas, não se quer afirmar que a aplicação dessas 
normas seja a mais restrita concebível. A exclusão de patenteabilidade tem 
uma função, e essa função tem de ser atendida na execução das normas 
pertinentes, no seu limite ótimo.  
Assim, entendido – por exemplo -  que a função da cláusula do art. 18, I seja a 
de impedir que o ato estatal de reconhecimento de patente venha a ser 
repelido pelo público como tendo aceito o abominável, é esse o propósito que 
se deva atingir com a proibição.  

                                                           
86  “"Par ailleurs, les instances de l'OEB ont toujours considéré que, dès lors que l'exclusion au titre de l'ordre 
public et des bonnes mœurs constitue une exception au principe général de brevetabilité formulé à l'article 52, § 1er, elle 
doit être interprétée restrictivement. Ainsi, il a été jugé qu' " une invention ne peut être exclue de la brevetabilité en 
application de l'article 53 a que dans les très rares cas où il semble qu'une majorité écrasante considère l'exploitation ou la 
publication (à l'époque, avant modification du texte) de l'invention comme immorales " ou que, " conformément à la 
jurisprudence bien établie de l'OEB, l'article 53 a) CBE n'est applicable que dans des cas exceptionnels " . Les directives 
de l'OEB indiquent également que l'exclusion " n'est susceptible d'être invoquée que dans des cas rares et extrêmes " et 
que " le meilleur moyen de savoir s'il convient de l'invoquer serait de se demander si cette invention apparaîtrait au public 
comme si répugnante qu'il serait de la breveter " (C.lV.4.l). Ces directives précisent encore, toujours dans une logique 
d'interprétation restrictive de l'exclusion, que la protection ne doit pas être refusée lorsque une ou certaines applications 
seulement de l'invention sont contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs et que, si la demande contient une référence 
explicite à une telle application, sa suppression doit être exigée (C.IV.4.3).. PASSA, cit. 
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A interpretação de acordo com TRIPs 

Como vimos acima, a necessidade de integração das normas jurídicas 
internacionais e internas nos leva a entender que a norma interna de 
propriedade intelectual deva ser lida à luz do que prescreve TRIPs, se 
atendidos dois pressupostos: 

a) haja liberdade constitucional para fixar tal interpretação como possível 
no Direito Brasileiro; e 

b) a lei ordinária que configura a aplicação do objeto previsto em TRIPs 
não tenha claramente optado por outro caminho. 

A proibição em face da Constituição 
Ora, como já expusemos em textos anteriores, a Constituição ao prefigurar o 
que a lei ordinária protegerá entre os inventos industriais, não exclui nem 
inclui diretamente nenhuma categoria ou hipótese de criação. Assim 
dissemos87: 

[ 7 ] § 1.6. (D) Quais tipos de invento são protegidos 

Note-se que o Direito Constitucional Brasileiro não se opõe à proteção de 
nenhum campo tecnológico por patente, nem a obriga. A Constituição de 
1988 não limita os campos da técnica onde se deve conceder patente pela 
norma ordinária, nem impõe que a proteção abranja todos os campos.  

Assim, é na Lei 9.279/96, e não na esfera constitucional, que se vai 
discutir a possibilidade e conveniência de patentear cada setor da 
tecnologia, obedecido sempre o balanceamento constitucional de 
interesses88. Mas existe em sede constitucional a prescrição de que o 
invento seja industrial - ou seja, técnico no senso de concreto, excluindo 
de qualquer incorporação na lei ordinária daqueles contributos que não 
possam ter tal classificação. 

A Lei 9.279/96 estabelece as hipóteses impessoais de concessão do 
privilégio; cada um dos pressupostos da patente tem radicação 
constitucional, seja do texto do art. 5º. XXIX da Carta, seja da tessitura 
complexa dos direitos e interesses constitucionalmente assegurados.(...)  

A questão que se deve colocar, assim, é se o Poder Legislativo pode 
escolher os campos de tecnologia para os quais se dê ou não proteção. É 
possível que a lei ordinária efetue equações diversas de direitos e 
obrigações; mas, em qualquer das formulações, ela corporifica ("...a lei 
assegurará...) os elementos essenciais definidos da Carta. 

                                                           
87  Tratado, vol. I, Cap. II.  

88  O mesmo ocorria em relação à Constituição anterior.  
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Neste sentido, os precedentes:  

"O legislador ordinário pode definir o que não é patenteável, seguindo 
critérios técnicos. Não dispôs o legislador ordinário em afronta ao espírito 
do dispositivo constitucional referido quando, no art. 9.°, "c", da Lei 
5.772/71s vedou a privilegiabilidade quanto às substâncias, matérias, 
misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e 
medicamentos de qualquer espécie, bem como aos respectivos processos 
de obtenção ou modificação. Recurso extraordinário não conhecido". 
STF, RE 94.468-1-RJ, l.a Turma do STF, Min. Néri da Silveira, de 
13.4.82, RDM 56/130.  

A patente é que contém o privilégio, que a Constituição prometeu e 
assegurou. Mas isto dependendo, como diz o dispositivo constitucional, de 
lei que o assegure. A lei é que define os requisitos para a concessão do 
privilégio, o tempo de sua duração, as condições de sua transferência e da 
concessão do seu uso e da sua extinção, inclusive por caducidade ou 
nulidade. Pode, pois, estabelecer a privilegiabilidade ou não do produto e a 
duração da concessão, e, sendo lei de ordem pública, pode alargar ou 
diminuir, até a concessão do privilégio, as listas de produtos suscetíveis de 
patenteação. A matéria é de interesse público.” CUNHA PEIXOTO 
(Relator) Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário de nº 
93721, Rel. Min. Cunha Peixoto, DJ do dia 16.04.1982 

"Não constitui afronta a preceito constitucional, legislação ordinária que 
define o que não é patenteável, seguindo critérios técnicos. - a carta de 88, 
acentuando a finalidade social do privilégio, explicitou aquilo que ja estava 
implícito na constituição anterior e que vinha orientando o intérprete" 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Plenário, Dês. Silvério Cabral, 
Arguição de Inconstitucionalidade na AMS 89.02.02442-3, DJ 28.02.1991. 

Numa metáfora instrutiva, a cláusula constitucional de propriedade industrial, 
em tensão com os demais princípios constitucionais relevantes, estabelece um 
cubo virtual (que – levando ainda em conta os requisitos do Direito 
Internacional relevante - se poderia denominar “cubo de Kelsen”, por 
evocação de uma construção análoga do jurista austríaco) no interior do qual a 
lei ordinária teria espaço-mais ou menos apertado – para construir a política 
legislativa. 
Assim, o dispositivo em análise, que exclui da patente o que for contrário à saúde 
pública, parece compatível com a Constituição. A tutela da saúde pública, ou da 
credibilidade das ações estatais em face da saúde pública, não serão valores 
constitucionalmente recusáveis. Haverá poderes para que o Legislativo exclua 
tais matérias da patente. Resta refazer essa análise após adequar a 
interpretação do texto nacional ao mandado de TRIPs.  
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A lei ordinária não optou por confrontar TRIPs 
Nosso ponto aqui é demonstrar que, não obstante as distinções redacionais 
entre os textos da lei interna e do ato internacional, a manifestação do Poder 
Legislativo Brasileiro não resultou numa confrontação deliberada e 
irreconciliável com as obrigações internacionais do País.  
Retornando à distinção:  

Lei 9.279/96 TRIPs 

 Art. 18. Não são patenteáveis: 
 I - o que for contrário à moral, aos 
bons costumes e à segurança, à 
ordem e à saúde públicas; 

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

Evitando a exploração do invento 
Como se reitera, a lei interna veda o patenteamento do que for contrário aos 
valores designados; TRIPs autoriza a denegação de patentes para inventos cuja 
exploração seja necessário evitar para proteção dos mesmos – e de outros valores 
não adotados pela lei nacional.  
O que “é contrário” incluirá tanto o ontologicamente antagônico, quanto 
aquilo que em certos efeitos específicos o seja. Assim, para não supor que a lei 
nacional prescreva mais exclusões do que TRIPS autoriza, ou em escopo mais 
dilatado do que o facultado pelo ato internacional, cabe interpretar o texto 
interno como compatível com o internacional. Cabe concluir que, ao cumprir 
o mandato outorgado pelo ato internacional ao Legislativo, a lei fez cumprir 
as obrigações internacionais, e não as afrontou. 
Com efeito, se a redação interna comporta o sentido lato e o estrito, e o 
estrito é conforme aos deveres internacionais de legislar, será nesse sentido 
último que se deve ler a norma. Fato é que este mesmo critério se ajusta à 
interpretação constrita que aconselhamos acima, como decorrência do sistema 
da própria estrutura da norma interna. Sem se identificarem, os dois fulcros 
interpretativos são convergentes. 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
DA PROIBIÇÃO CATE GÓRICA AO PATENTE AMENTO: O QUE FOR CONTRÁRIO À SAÚDE  
PÚBLICA 

463 

 

PIDCC, Aracaju, Ano IV, Edição nº 08/2015, p.421 a 472 Fev/2015 | www.pidcc.com.br 

Assim, deve-se entender que a lei nacional não denega patentes em razão de 
qualquer antagonismo ontológico entre o invento e os valores citados, mas 
tão-somente quando seja necessário evitar a exploração do invento para prevenir a 
lesão em pauta. 

 Ordem pública e moralidade 
O segundo elemento diferencial entre os dois textos é que a lei interna lista a 
moral, os bons costumes, a  segurança pública,  ordem pública e saúde pública 
como valores aparentemente no mesmo nível. Já o texto internacional 
estabelece uma relação de espécie e gênero, no qual a moral e ordem pública 
são os valores centrais a serem tutelados. 
Com efeito, apontando esses dois elementos como centrais, o texto faz incluir 
(... inclusive para proteger...) “a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou 
para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente” como exemplos específicos de 
possíveis lesões à moralidade e à ordem pública.  
Lendo a norma nacional à luz do texto externo, entender-se-á que a proteção 
à moral e à ordem pública pode se manifestar como proteção aos bons 
costumes, segurança pública, etc. Mas não será fundamento de denegar 
patente a simples proteção à saúde pública que, por remota ou mínima, não 
afetar a moral e a ordem pública.  
Aqui também a lei interna permite uma leitura extensa e uma mais contida; a 
integração entre os dois estamentos normativos aconselhará a segunda 
hipótese.   
Na verdade, o dispositivo internacional ao mencionar exemplos de objetos 
cuja lesão possa afetar a moral e a ordem pública, deixa aberto o espaço para 
especificar outras hipóteses. Como já notamos anteriormente, o Brasil deixa 
de incluir como espécie listada "os sérios prejuízos ao meio ambiente", o que 
poderia incluir como fundamento literal de recusa de patente.  
Já o Código da Propriedade Intelectual da França menciona a dignidade 
humana como exemplo de valor tutelado através da clausula de moral e ordem 
pública89.  

                                                           
89  "Le nouvel article L. 611-17 ajoute la référence à la dignité humaine, par application de l'article 16 du Code civil. 
L'introduction de ce principe est la conséquence de la place faite à cette notion en droit français mais aussi de sa 
reconnaissance en droit communautaire . Ce principe général constitue la pierre d'angle du droit des biotechnologies. 
L'exigence de conformité des inventions à la dignité humaine va au-delà de l'exigence de conformité aux bonnes mœurs, 
bien qu'elle la recoupe et, dans une certaine mesure, elle s'étend au-delà de la conformité à l'ordre public dès lors que tout 
ce qu'exige la protection de la dignité de la personne ne se trouve pas consigné dans des normes positives . Le respect de 
la dignité de la personne interdit qu'elle soit traitée ainsi qu'une chose, il impose qu'elle bénéficie de conditions décentes 
d'existence et il assure enfin une sauvegarde morale des individus, fût-ce contre leurs propres penchants. Nul ne doute 
que ce " concept mou " sera d'un utile recours dans le domaine fantasmatique des biotechnologies." AZÉMA, Jacques. 
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Da leitura conforme a TRIPS 
Assim é que se lerá o dispositivo sob análise assim:  

 Art. 18. Não são patenteáveis: 

 I – os inventos cuja exploração em seu território seja necessário 
evitar para proteger a moral e a ordem pública, inclusive para proteger os 
bons costumes, a segurança pública e a saúde pública; 

Admitida essa leitura, os critérios de aplicação da norma internacional, 
formulados na seção pertinente acima, carregam seu peso integral. Com efeito, 
a autorização de TRIPs para excluir a patente com base no art. 27.2 leva 
consigo condicionantes específicos: só se pode excluir patentes em exceção ao 
princípio da universalidade das técnicas se..... 
Assim é que: 
a) é possível excluir inventos particulares, caso a caso, e não categorias de 
inventos. 
b) essa exclusão resultará da necessidade de evitar a exploração comercial para 
proteger os valores designados, e não quaisquer outros atos ou riscos. 
c) a exclusão seja necessária, e não só conveniente, para proteger os valores 
designados.  
d) o exame de necessidade da exclusão se fará em duas etapas:  
i) a exclusão de uma invenção da exploração comercial contribui de fato para 
a proteção da moralidade ou a ordem pública? 
ii) existe mesmo a necessidade de excluir o invento da patente para evitar a sua 
exploração comercial?  
d) o fato de que uma lei nacional proíba a exploração de uma invenção é 
relevante, mas não é suficiente, para tornar essa invenção inelegível para a 
patenteabilidade. 
Finalmente, há que se interpretar a expressão “proteger a moral e a ordem 
pública” não só no sentido direto, ou seja, evitar a exploração de inventos que 
causem o risco de perturbar a paz pública ou a ordem social90, mas 
                                                                                                                                                                          
Droit de la propriété industrielle. - 6e édition. Paris : Éditions DALLOZ, 2006, p.185-187.. No mesmo sentido, vide 
PASSA, cit.  

90  « En termes plus généraux, une chambre de recours de l'OEB a souligné, d'une part, que l'ordre public " couvre 
la protection de l'intérêt public et l'intégrité physique des individus en tant que membres de la société ", que " cette notion 
englobe également la protection de l'environnement " et que, " par conséquent (..), les inventions dont la mise en œuvre 
risque de troubler la paix publique ou l'ordre social (...) ou de nuire gravement à l'environnement doivent être exclues de 
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especialmente na tutela da imagem do ente estatal, que seria lesada caso 
concedesse uma patente para um objeto, cuja exploração comercial suscitaria 
horror ou abominação perante o público pertinente91. 
Em qualquer das duas hipóteses (perturbação da moral ou ordem, ou lesão à 
imagem do ente público) restará por fim a indagação, respondida frontalmente 
pela norma de 1945: se houver alternativas de exploração da tecnologia que 
não sejam necessário evitar, cabe denegar a patente?  
Para esse caso, a resposta do plenário do Escritório Europeu de Patente, no 
que não se poderá imaginar um abandono dos padrões TRIPs, foi o seguinte: 

“Suponha que a invenção se refira a uma copiadora com características tais 
que resultem em uma qualidade de reprodução bastante aperfeiçoada. 
Suponha, ainda, que uma das concretizações da invenção compreende 
uma outra característica (não reivindicada, mas aparente para o técnico no 
assunto) que permite, inclusive, a reprodução das tiras de segurança 
existentes nas notas bancárias, fazendo com que a nota copiada seja muito 
próxima à nota original. Nesta situação, o equipamento reivindicado 
compreenderia, como uma de suas concretizações, a possibilidade de 
produzir dinheiro falsificado, o que faria com que a invenção estivesse 
dentro das proibições do artigo 53(a). Entretanto, não há razão para 
considerar a máquina copiadora como excluída de proteção, já que a 
mesma poderá ser usada em uma grande variedade de aplicações.92” 

                                                                                                                                                                          
la brevetabilité " et, d'autre part, que la notion de bonnes mœurs " est fondée sur la conviction selon laquelle certains 
comportements sont conformes à la morale et acceptables, tandis que d'autres ne le sont pas, eu égard à l'ensemble des 
normes acceptées et profondément ancrées dans une culture donnée ", celle, s'agissant du brevet européen, " inhérente à 
la société et à la civilisation européennes [CRT OEB, 21 févr. 1995; Plant genetic system, JO OEB 1995, p. 545 ; PIBD 
1996, n° 600, III, 561 (pts 5 et 6)]". PASSA, cit. 

91  A listagem das condições de aplicação do art. 18, I pode impressionar por seu rigor, mas corresponde 
efetivamente a uma aplicação rara. Como nota PASSA: “Cette exclusion de brevetabilité, qui permet à l'INPI de rejeter la 
demande de brevet (art. L. 612-12, 4°, CPI) ou au juge d'annuler le brevet délivré (art. L. 613-25, a)), est cependant 
d'application rarissime en France. Au cours des dernières décennies, seules quelques importantes décisions de l'OEB, 
analysées ci-dessous, en ont fait application au sujet d'inventions biotechnologiques”. E o mesmo autor, um pouco mais 
adiante : « Par ailleurs, les instances de l'OEB ont toujours considéré que, dès lors que l'exclusion au titre de l'ordre public 
et des bonnes mœurs constitue une exception au principe général de brevetabilité formulé à l'article 52, § 1er, elle doit être 
interprétée restrictivement. Ainsi, il a été jugé qu’ «  une invention ne peut être exclue de la brevetabilité en application de 
l'article 53 a que dans les très rares cas où il semble qu'une majorité écrasante considère l'exploitation ou la publication (à 
l'époque, avant modification du texte) de l'invention comme immorales »   ou que, « conformément à la jurisprudence 
bien établie de l'OEB,  l'article 53 a) CBE n'est applicable que dans des cas exceptionnels ». Les directives de l'OEB 
indiquent également que l'exclusion « n’est susceptible d'être invoquée que dans des cas rares et extrêmes » et que « le 
meilleur moyen de savoir s'il convient de l'invoquer serait de se demander si cette invention apparaîtrait au public comme 
si répugnante qu'il serait de la breveter » (C.lV.4.l). Ces directives précisent encore, toujours dans une logique 
d'interprétation restrictive de l'exclusion, que la protection ne doit pas être refusée lorsque une ou certaines applications 
seulement de l'invention sont contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs et que, si la demande contient une référence 
explicite à une telle application, sa suppression doit être exigée (C.IV.4.3). » 

92  "Suppose that a claimed invention defined a copying machine with features resulting in an improved precision 
of reproduction and suppose further that an embodiment of this apparatus could comprise further features (not claimed 
but apparent to the skilled person) the only purpose of which would be that it should also allow reproduction of security 
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 A questão de uma avaliação ex ante de moral e ordem pública 

 Um dos problemas mais curiosos da aplicação do art. 18.I e seus congêneres 
em outros sistemas jurídicos é que a avaliação da necessidade de evitar a 
comercialização do objeto da patente para prevenir as lesões à moral e à 
ordem pública se faz em abstrato, e mesmo antes de qualquer exploração 
comercial93.  
Com efeito, sob a lei francesa de 1844, como citado, o critério de moral e 
ordem pública era avaliado ex post, como causa eventual de nulidade. Não 
ocorre assim, na lei em vigor, que denega acesso à patente com base num 
prognóstico de lesão aos valores designados.  

                                                                                                                                                                          
strips in banknotes strikingly similar to those in genuine banknotes. In such a case, the claimed apparatus would cover an 
embodiment for producing counterfeit money which could be considered to fall under Article 53(a) EPC. There is, 
however, no reason to consider the copying machine as claimed to be excluded since its improved properties could be 
used for many acceptable purposes'. Decisão G 0001/98 (Transgenic plant/NOVARTIS II) of 20.12.1999, encontrada 
em http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g980001ep1.html. No mesmo sentido: "Entretanto, vale 
esclarecer que as criações estão sujeitas à regra geral de que os efeitos legais e morais de uma invenção devem ser sempre 
julgados em relação ao uso normalmente esperado do produto ou processo patenteado e não, pela simples possibilidade 
de um mau uso. Um determinado produto, por exemplo uma substância química venenosa, que pode ser legalmente 
usada como um pesticida, não está excluído de patenteabilidade simplesmente pelo fato dessa mesma substância poder ser 
empregada em uma guerra química contra os seres humanos". MÜLLER, Ana Cristina Almeida, Patenteamento em 
Biotecnologia: Abrangência e Interpretação de Reivindicações, Tese submetida ao corpo docente do curso de tecnologia 
em processos químicos e bioquímicos da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro como parte dos 
requisitos necessários para a obtenção do grau em doutor em ciências em tecnologia de processos químicos e 
bioquímicos, 2003. 

93  “(...)não deve esquecer-se que a modulação dos critérios éticos na fase da concessão da patente está 
incidivelmente ligada à aplicação industrial da patente, já que é em função da ulterior utilização da ideia inventiva nos 
objectos que são fabricados e comercializados que deve ser aferida a conformidade da ideia inventiva, já patenteada, com 
a ordem pública e os bons costumes. De facto, a valoração destas cláusulas gerais numa época coetânea à criação dos 
direitos de patente representa algo anômalo, pois implica a realização de um juízo de prognose relativamente a utilizações 
industriais futuras – que podem, até, não ser concretizadas em função de uma prévia avaliação negativa dos resultados 
econômicos da exploração – rectius, da exploração da ideia cuja proteção é requerida. Por outro lado, posto que a ideia 
inventiva pode vir, no futuro, a ser utilizada noutros domínios da biotecnologia (ou fora dela), a emissão de juízos morais 
será contraproducente na fase do nascimento dos direitos. O que vale por dizer que, uma vez que sejam possíveis ou 
previsíveis novas utilizações industriais da ideia inventiva, os julgamento (sic) morais e éticos devem ter lugar, 
predominantemente, o mais fora possível da tutela jurídica privativa dos direitos de patente, principalmente fora do 
procedimento administrativo de concessão da patente, independentemente da intensidade do exame prévio de que o 
pedido seja objeto. (...) Tudo isto para concluir que, afinal, as cláusulas gerais em análise – a serem admitidas, como o são, 
na fase prévia à concessão da patente – devem ser preenchidas de harmonia com os critérios mais abertos, defendidos 
desde 1963, pois só com critérios éticos/morais mais tolerantes é possível protrair para momento posterior a análise dos 
efeitos indesejáveis dos direitos de patente já atribuídos. Nestes termos, a ideia inventiva não será in limine tutelável, se, 
atenta a aplicação industrial indicada pelo inventor nas reivindicações – ou mediante uma interpretação do conteúdo 
dessas reivindicações – se revelar aberrante ou repugnante para a consciência axiológica-jurídica da comunidade ou 
comunidades onde os direitos de patente pretendem serem exercidos”. REMÉDIO MARQUES, João Paulo Fernandes, 
Introdução ao problema das invenções biotecnológicas: algumas considerações, . Associação Portuguesa de Direito 
Intelectual (APDI). Direito industrial. Coimbra, Almedina, v. 1, p. 251-255, 2001. 

http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g980001ep1.html
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Uma consequência dessa dificuldade de antecipar efeitos de caráter social ou 
político é que em alguns sistemas jurídicos se institui um órgão, singular ou 
colegiado, para avaliar a necessidade de proteção à moral e a ordem pública. O 
engenheiro de patentes, hábil em pesquisar o estado da técnica, não terá 
qualquer treinamento nem visão que lhe permita prognosticar a fúria dos 
povos ou os danos objetivos à segurança pública: 

Na verdade, inquirir as invenções quanto a seu benefício ou prejuízo 
público não é algo que os escritórios de patentes estejam bem equipados 
para lidar. Uma fonte independente do escritório de patentes iria avaliar 
muito melhor os pedidos de patentes em áreas controversas e nas 
fronteiras do conhecimento levando em conta as políticas públicas e as 
preocupações éticas. O público poderá , assim, participar mais na decisão 
sobre a patente. Manter essa instância também reconheceria que o 
mercado por si não está capacitado a julgar adequadamente o bem-estar 
público, e que conceder patentes é um ato governamental do qual o 
Estado não pode fugir a responsabilidade94. 

A questão da saúde pública e meio ambiente 

O exame antecipado, previsto pelo art. 18, I da Lei 9.279/96, traz à 
administração pública brasileira um dilema significativo. Os riscos reais de 
dano à saúde pública, ou ao meio ambiente, de uma determinada tecnologia 
não são objeto da análise de patentes efetuada à luz do art. 8º, 10º, 24 e 25 do 
CPI/96 (se há invento, novidade, atividade inventiva, aplicabilidade industrial, 
suficiência descritiva e unidade).  
Note-se, aqui, que se cogita dos efeitos diretos e reais sobre a saúde pública ou 
meio ambiente (se bem que essa última consideração, que é prevista em 27.2 
de TRIPS, não consta literalmente da lei nacional). Os efeitos quanto à 
imagem pública do estado, que igualmente estão cobertos pelo art. 18, I, 
seguem como já indicado um caminho próprio, que não se confunde como da 
avaliação técnica de dano à saúde, stricto sensu.  
Assim, falamos neste instante de danos reais à saúde. Esta avaliação esperará o 
exame sanitário, muitas vezes realizado após o exame de patentes: 
                                                           
94  “In truth, testing inventions for their public benefit or detriment is not something patent offices are well 
equipped to handle. A panel independent of the PO would better vet patent applications in contentious fields and on the 
frontiers of knowledge for public policy and ethical concerns. The public could thus participate more in the decision to 
patent. Having such a panel would also acknowledge that the market alone cannot adequately judge public welfare, and 
that patenting is a governmental act for which the state cannot duck responsibility” VAVER; David. Intellectual Property 
Law. Ed. Irwin Law. Toronto. 2011. P. 288-290. No Sistema francês esse exame também era feito por uma instância 
externa: "Il semble au surplus, que l'Administration se considère comme ayant le pouvoir de rejeter pour ce motif une 
demande de brevet, mais elle ne le fait qu'après avoir demandé l'avis d' un organisme consultatif (Conseil supérieur de la 
propriété industrielle)". ROUBIER, Paul. Le droit de la propriété industrielle. Éditions Du Recueil Sirey. Paris. 1954. P. 
102-103.  
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Se, ao contrário deste cenário, formos analisar estritamente sob a ótica 
sanitária, teremos, por exemplo, o caso do Efavirenz (...). A primeira 
patente em que aparece a Fórmula Markush do Efavirenz foi concedida 
nos Estados Unidos seis anos antes do pedido de registro do primeiro 
medicamento relacionado. Ou seja, não há possibilidade de se analisar 
informações oferecidas a título de registro sanitário no processo de análise 
de patente. Os dados de descrição da molécula que demonstram a um 
examinador de patentes que ela é nova não são suficientes para a 
autoridade sanitária se manifestar acerca de quesitos concernentes a 
segurança e eficácia de um produto95. 

Assim, quando cabe à autoridade pública avaliar ex ante o impacto da eventual 
exploração do invento quanto à saúde pública, duas hipóteses se configuram: 

a) Ou a autoridade, aplicando – por exemplo – o princípio da precaução 
dá por impatenteável  tudo aquilo que não foi, anteriormente, objeto de 
licença de comercialização96; 

b) Ou, aplicando as regras de interpretação estrita, apenas no caso em que 
já tenha sido denegada a licença sanitária ou de outra forma tiver sido 
provada a nocividade do invento caberia a denegação de 
patenteabilidade97. 

Da pragmática de recusa de patente por ofensa ao art. 18, I  

Cuida-se aqui de casos em que a Lei denega privilégio, mesmo quando o 
invento industrial constitui hipótese de incidência patentária, à luz do art. 10, poderia 
                                                           
95  BARBANO, Dirceu, e BEZERRA, Antônio Carlos da Costa, Anuência Prévia, in A Revisão da Lei de Patentes: 
inovação em prol da competitividade nacional, Câmara do Deputados, 2013, p. 201. 

96  “(...) nos leva a um cenário no qual não haveria mais patentes de medicamentos no Brasil já que poderíamos 
avaliar que qualquer molécula poderia ser nociva, e, portanto, incorrer em risco à saúde, se não for claramente esclarecida 
qual seria a composição farmacêutica, dentre outros aspectos. Desse modo, a Anvisa deve agir pelo princípio da 
precaução já que podíamos considerar que qualquer molécula sem as devidas informações poderia causar danos à saúde’. 
BARBANO e BEZERRA, cit.  

97  É a posição de Remédio Marques : "Em poucas palavras: a recusa em conceder a anuência prévia é 
perfeitamente lícita nas eventualidades em que o medicamento ou o fármaco para que se pede a patente, no Brasil, já foi 
objecto de pedido de aprovação neste país e os dados comunicados à ANVISA respeitantes à sua segurança, eficácia e 
qualidade sugerem, no caso concreto, um risco para a saúde humana. Se o objecto da patente ainda não foi sujeito ao 
procedimento administrativo de aprovação e registo sanitário junto da ANVISA, tendo em vista a sua ulterior 
comercialização, a exigência feita ao requerente da patente para instruir o procedimento de patenteabilidade, junto do 
INPI, com dados e informações destinadas a permitir o exame da inocuidade do medicamento configura-se como sendo 
uma medida excessivamente restritiva. É a ANVISA a quem incumbe o exercício desse ónus de instruir o procedimento 
administrativo com factos susceptíveis de colocar em causa a segurança, a eficácia e qualidade do medicamento. Mas é 
também claro que outros terceiros, maxime, os titulares de posições jurídicas subjectivas privadas subjacentes à 
constituição do direito de patente ficam salvos de intervir no procedimento de patenteabilidade, junto do INPI ou da 
ANVISA, para o efeito de trazerem ao processo factos que corroborem a nocividade do medicamento para a saúde das 
pessoas, caso venha a ser, no futuro, comercializado." REMÉDIO MARQUES, João Paulo F., Anuência prévia" - a 
(i)licitude da interferência da autoridade sanitária brasileira nos procedimentos de patenteabilidade de fármacos, Actas de 
Derecho Industrial y Derecho de Autor, Volumen 31 (2010-2011), Instituto de Derecho Industrial, Universidad de 
Santiago de Compostela, Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, pp. 373-400. 
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passar pelos testes de novidade (art. 11), aplicabilidade industrial (art. 11) e 
contributo mínimo (art. 13 ou 14), e ainda seu pedido tem a suficiência descritiva do 
art. 24. 
As normas deste artigo aplicam-se, em igualdade, a ambos tipos de patente.  
Esta recusa do patenteamento é incondicional e categórica. Não obstante a 
existência de todos demais pressupostos de patenteamento, a incidência em 
uma de suas hipóteses importa que o conhecimento técnico em questão, uma vez 
tenha entrado no estado da técnica (vide art. 11), é lançado automaticamente em 
domínio público.  
Gama Cerqueira designava essa causa de rejeição como o caráter lícito da 
pretensão 98, com isso simplesmente denotando que sua patenteabilidade não 
encontrava amparo legal, sem nenhuma sombra de censura ética nesta 
privação.  
Como se faz, em toda sua rara aplicação, valer a proibição incondicional de 
patente quando for necessário evitar a exploração do invento, para proteger a 
moral ou a ordem pública? 
As Diretrizes de Exame de Patentes de 2002 assim prescreviam aos 
examinadores:  

1.5.2 Proibições legais  

Caso, na opinião do examinador, todas as reivindicações incidam em ao 
menos uma das exceções do artigo 10 ou proibições do artigo 18, então 
deve-se emitir parecer desfavorável quanto à patenteabilidade (vide item 
1.11.3). 

Vide o que a minuta da diretriz de 2012 esclarece sobre a questão: 

4.3.1 Invenções não patenteáveis por incidirem no art. 18(I) da LPI  

 De acordo com o art. 18(I), não é patenteável “o que for contrário à 
moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas”.  

Considerando que a biotecnologia é um campo tecnológico gerador de 
invenções que tratam de matéria que pode levantar questões morais e de 
ordem pública, a doutrina atual permite que o INPI recuse o 
patenteamento dessas invenções com base no art. 18(I) da LPI.  

                                                           
98  "A invenção, portanto, além de nova e suscetível de utilização industrial, deve ser lícita, isto é, não excluída da 
proteção legal. Temos, pois, reunidas as condições essenciais da privilegiabilidade, segundo a nossa lei: a) novidade; b) 
caráter industrial; c) caráter lícito." TPI1946 vol. II, no. 34.  



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
DENIS BORGES BARBOSA  

470 

 

PIDCC, Aracaju, Ano IV, Edição nº 08/2015, p.421 a 472 Fev/2015 | www.pidcc.com.br 

Casos de exclusão incondicional de patenteamento 
Sujeitam-se ao princípio de exclusão incondicional e categórica de 
patenteamento as situações descritas nos incisos deste artigo e mais os 
seguintes casos: 

a) A hipótese mencionada no inciso VIII do art. 10 - técnicas e 
métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos 
terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano 
ou animal;  

b) A hipótese mencionada no inciso IX do artigo 10: os processos 
biológicos naturais, quando para a produção de plantas ou animais.  

Tais hipóteses estão listadas no art. 27.3 de TRIPs como livres à escolha dos 
estados-membros para exclusão incondicional: 

3 - Os Membros também podem considerar como não patenteáveis: 

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

b) (...) processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou 
animais, excetuando-se os processos não biológicos e microbiológicos. 

Desta feita, naquilo que corresponder ao permissivo de TRIPs, cabe entender 
essas duas hipóteses como exclusões incondicionais 99.  

Proibição de patente por leis extravagantes 
Note-se que o art. 10 e 18 não é a única hipótese de recusa incondicional de 
patentes no direito brasileiro. Com efeito, nota-se outra exclusão legal, por lei 
extravagante: 

Lei Nº 11.105, de 24 de março de 2005. 

Art. 6o Fica proibido: 

 VII – a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o 
licenciamento de tecnologias genéticas de restrição do uso. 

                                                           
99  Como já se disse em Uma Introdução à Propriedade Intelectual em 2003, quanto à leitura conforme com o 
texto de TRIPs, “embora tal norma não prescreva no Direito Interno, à falta de regra que lhe contraponha, deve ser 
observada como uma interpretação razoável e de aceitação geral do texto”. Não se deve supor, salvo eminente peso em 
contrário da lei doméstica, que se decidiu no direito interno em colisão com as obrigações internacionais do Brasil. No 
caso, TRIPs faculta tratar as hipóteses com exclusões incondicionais. À luz do texto constitucional brasileiro, não é caso 
de se supor, na dúvida, que a lei brasileira tenha renunciado a essa faculdade, para se conceder mais privilégios do que se é 
obrigado pelos propósitos do “interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.  
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Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se por tecnologias 
genéticas de restrição do uso qualquer processo de intervenção humana 
para geração ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas para 
produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de 
manipulação genética que vise à ativação ou desativação de genes 
relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos externos. 100 

Art. 28. Utilizar, comercializar, registrar, patentear e licenciar tecnologias 
genéticas de restrição do uso: 

 Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Tal tecnologia é tão rejeitada que foi objeto de ato internacional de 
condenação através do Protocolo Suplementar ao Protocolo de Cartagena 
sobre Biossegurança, chamado de Protocolo Nagoya, ao qual o Brasil 
apoiou 101.  

A tutela da moralidade 
Como ocorreu no sistema europeu, a hipótese mais importante na aplicação 
do art. 18, I  será seu uso como fundamento para rejeitar patentes cuja 
exploração comercial afronte os critérios éticos relativos à vida humana ou 
animal 102. 

Diretrizes de Exame do INPI 1994 

2.31 Processos de obtenção de animais 

2.31.1 O INPI adotou o critério de considerar como patenteáveis somente 
aqueles processos de modificação da identidade genética de animais que 
não tragam sofrimento aos ditos animais, e aqueles que, mesmo trazendo 
algum tipo de sofrimento para o animal, produzam algum benefício 
médico substancial ao ser humano ou animal. 

                                                           
100  Dispositivo idêntico se encontrava no art. 12 da Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 2003. "A tecnologia 
Terminator ou GURTs (Tecnologias Genéticas de Restrição de Uso), são modificações genéticas destinadas a fazer com 
que as plantas produzam sementes estéreis, ou seja, para que não sejam capazes de se reproduzir. O que tal tecnologia se 
propõe é realizar um controle biológico do uso próprio, já que a semente guardada da colheita de uma safra que usou 
variedade com tecnologia Terminator, não germinará na safra seguinte, obrigando os agricultores a comprar sementes 
todos os anos." Encontrado em http://www.cfn.org.br/novosite/arquivos/Documento_final_MCT_2011.pdf, visitado 
em 3/3/2011..+2323’ 

101  Conforme ato da Divisão de Meio Ambiente do Itamaraty,  Aviso nº 10/DEMA/CGFOME/AFEPA/SEAN 
BRAS, de 23/04/2010 
102  Segundo a Diretriz europeia 44/98: “Article 6 1. Inventions shall be considered unpatentable where their 
commercial exploitation would be contrary to ordre public or morality; however, exploitation shall not be deemed to be 
so contrary merely because it is prohibited by law or regulation. 2. On the basis of paragraph 1, the following, in 
particular, shall be considered unpatentable: (a) processes for cloning human beings; (b) processes for modifying the germ 
line genetic identity of human beings; (c) uses of human embryos for industrial or commercial purposes.” 
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2.31.2 No entanto, considera como não patenteáveis os processos de 
clonagem do ser humano, os processos de modificação do genoma 
humano e os usos de embriões humanos para fins industriais ou 
comerciais. 

Técnicas cuja exploração comercial confrontasse à saúde pública 
Tem-se aqui um cláusula de aplicação delicadíssima. Não se fará, através desse 
dispositivo, política de preços ou de conveniência da política de saúde. Pode-
se deixar de dar patente, com base no art. 18, I, da Lei 9.279/96, todas as 
vezes que o objeto do pedido, quando posto em prática, for contrário à saúde 
pública 103. Não para o que a exclusividade da patente puder resultar em ônus 
maior para o financiamento ou administração da saúde pelo poder público.  
Precedentes judiciais 

“A meu ver, interpretar a norma com razoabilidade é entender que cabe à 
ANVISA, por ocasião de sua anuência prévia, dizer se há algum óbice, na 
área de saúde pública, à concessão da patente, isto com base no disposto 
na Lei n. 9.782/99 e na medida de sua competência (...) A meu ver, sua 
intenção foi a de imprimir mais eficiência e eficácia ao processo de análise 
desse tipo de patente, adicionando-lhe o crivo de técnicos originários de 
outro órgão do Executivo (ANVISA), capazes, por sua formação 
específica, de emitir pareceres sob o enfoque da saúde pública, 
informando caso exista algum empecilho técnico ao patenteamento". 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Voto 
Vista da Des. Liliane Roriz, AC 2004.51.01.517054-0, DJ 07.05.2010 
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103  Pollaud-Dulian, La Brevetabilité des Inventions, op. cit. P. 175. O autor aponta o fato de que, nesses casos, a 
jurisprudência tem feito ponderação de interesses.  
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QUAIS DOS INCISOS DO ARTIGO 124 DA LEI Nº 9279/96 ESTARIAM 
ABERTOS AO PRINCÍPIO DO TELLE QUELLE. 

WHICH OF ARTICLE 124 OF LAW NO ITEMS 9279/96 WOULD BE OPEN THE PRINCIPLE OF 
TELLE QUELLE. 

 

 

 

 

Ingrid Jensen Schmidt 

  

 

 

RESUMO: 

O presente estudo tem como objetivo analisar os incisos do artigo 124 da Lei nº 9279 de 
14 de maio de 1996, Lei da Propriedade Industrial brasileira, e apontar quais deles 
poderiam estar abertos à aplicação do telle quelle, um dos princípios estabelecidos no 
artigo 6 quinquies da Convenção União de Paris – CUP. 

Palavras-chave: 

Marcas. Telle-Quelle. Lei Nº 9279/96. 

 

ABSTRACT: 

This study aims to analyse the provisions of article 124 of Law nº 9279 of May 14 1996, 
the Brazilian Industrial Property Law, and point out which of them could be open to 
application of telle quelle, one of the principles of the Paris Convention. 

Key words: 

Trademarks. Telle-Quelle. Law Nº 9279/96. 

 

                                                           
1 Doutor em Direito internacional INPI/RJ, Doutoranda da Academia do INPI 
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1. INTRODUÇÃO 

O princípio do telle quelle, embora pouco aplicado nas fundamentações das 

decisões administrativas do INPI, bem como nas dos tribunais judiciais, vem ganhando 

força depois do advento da globalização e dos crescentes esforços em busca de uma 

harmonização e quiçá uma tentativa de uniformização mundial das regras relativas à 

propriedade intelectual. 

Em primeiro lugar, é imperativo definir o princípio do telle quelle, positivado na 

Convenção União de Paris, de 18832, previsto em seu artigo 6 quinquies A (1) que 

estabelece que “qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registrada no 

país de origem será admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros 

países da União” (grifo nosso).  

Assim, a expressão francesa telle quelle, em tradução literal “tal qual”, resume a 

norma acima citada, na qual a marca deve ser registrada e protegida na sua forma 

original, ou seja, “tal qual” foi registrada em seu país de origem. 

Isto significa que, caso a marca tenha sido concedida e registrada por um dos 

membros signatários da CUP, em seu respectivo país de origem, o Brasil, por exemplo, 

ao analisar o pedido de marca, em princípio, não poderá recusá-la ao registro no 

território brasileiro alegando as normas previstas no artigo 124 da Lei de Propriedade 

Industrial 3.  

De acordo com Cerqueira (2010, p.329), ao tratar do artigo 6 quinquies, 

a Convenção dispõe propriamente sobre revalidação das marcas registradas 
                                                           
2 “A finalidade da Convenção União de Paris é estabelecer regras para o tratamento e a proteção da 
propriedade industrial nos países signatários. Esses parâmetros são princípios básicos que devem ser 
observados nos países, nada impedindo que estes outorguem um número maior de benefícios” (MORO, 
2003, p.162-163).  
3 A Lei de Propriedade Industrial do Brasil é a Lei nº 9279 de 14 de maio de 1996. O art.124 contém vinte 
e três incisos que podem impedir o registro de uma marca no Brasil. 
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nos países da União ou pertencentes a cidadãos desses países não estabelecidos 
ou domiciliados em país unionista, devendo a marca ser admitida e protegida 
tal como tiver sido constituída, não podendo ser recusada a proteção sob o 
fundamento da inidoneidade do sinal adotado, em face da lei nacional (grifo no 
original) (CERQUEIRA, 2010, p.329). 

 
O telle quelle é uma das exceções ao princípio da territorialidade que rege a 

Convenção União de Paris. Tal princípio encontra guarida no artigo 6 quando dispõe 

que as condições de depósito e de registro das marcas de fábrica ou de comércio serão 

“determinadas em cada país da União pela respectiva legislação nacional”. 

A proteção de que gozam as marcas registradas telle quelle depende da 

existência de um registro regular em um país de origem, previsão dada pelo artigo 6 

quinquies A(1). Neste sentido, Lobato (2002) apud Dapkevicius (2007, p.39) afirma que 

existe uma dependência absoluta entre a marca unionista invocada e o pedido de 

registro nacional, tendo em vista que se a primeira for anulada, a marca telle quelle 

também o será.  

Em sentido contrário, Brock (1956) apud Dapkevicius (2007, p.39) pondera que 

a invalidação de uma marca no país de origem não deve implicar automaticamente na 

nulidade do pedido de registro. No entanto, impede a aplicação da proteção telle quelle. 

Nesta esteira, a caducidade desse mesmo registro, regularmente concedido no 

país de origem, não implicará na perda da proteção das marcas registradas telle quelle 

em outros países, uma vez que se aplica o princípio da independência dos registros 

marcários. 

A respeito do princípio da independência das marcas, afirmam Bertone e 

Cabanellas de las Cuevas (2008, p.129): 

Uno de los princípios fundamentales del sistema estabelecido por el Convenio 
de París es el del caráter independiente de cada una de las marcas obtenidas en 
los distintos países unionistas. Este carácter independiente no implica que la 
concesión de una marca o los actos realizados en un país no incidan sobre los 
derechos obtenibles en otros países; la prioridad unionista y el régimen de la 
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marca ‘tal cual’ (...) dan fe de tal incidência. Lo que sí significa la 
independência de los derechos marcarios es que los derechos obtenidos en un 
país no se ven afectados por la suerte que corran los existentes en otras 
jurisdicciones (BERTONE E CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2008, 
p.129). 4  

 
É de se esclarecer ainda que o telle quelle é aplicável apenas às “marcas 

registradas” em seus respectivos países de origem. Em outras palavras, quando se tratar 

de um sinal não registrado, não há o que se invocar tal proteção. A Convenção destaca 

também que em nenhum caso a renovação do registro de uma marca no país de origem 

implica na obrigação de renovar o registro nos outros países da União onde a marca 

tenha sido registrada. Neste caso, a prorrogação não é automática, em decorrência do já 

abordado princípio da independência dos registros de marcas. O titular do registro tem a 

obrigação de renová-lo independente de ter sido ele renovado apenas no exterior e 

igualmente tem o dever de usar a marca no comércio sob pena de seu registro ser 

declarado caduco5. 

2. A APLICAÇÃO DO TELLE QUELLE: CONFLITOS ENTRE NORMAS 
INTERNAS E INTERNACIONAIS 
 

Em face do princípio da territorialidade que rege a Convenção União de Paris, 

não há uma uniformidade em relação às legislações dos Estados unionistas. Uma marca 

registrada em um país pode ser recusada em outro por algum fundamento de recusa 

diverso do país de origem.  

                                                           
4 “Um dos princípios fundamentais do sistema estabelecido pela Convenção União de Paris é o caráter 
independente de cada uma das marcas obtidas nos distintos países unionistas. Esse caráter independente 
não implica que a concessão de uma marca ou os atos realizados em um país não incidam sobre os 
direitos possíveis de serem obtidos em outros países; a prioridade unionista e o regime da marca ‘tal 
qual’(...) dão fé a tal incidência. A independência dos direitos marcários significa que os direitos obtidos 
em um país não se vejam afetados pelo resultado que possam ter os direitos existentes em outras 
jurisdições” (tradução livre). 

5 A Caducidade é um instituto previsto no art.143, da LPI/96. Trata-se de uma sanção pela falta de uso da 
marca e pode ser requerida por “qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos cinco anos da sua 
concessão (...) o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil ou não o uso da marca tiver sido 
interrompido por mais de 5 anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com 
modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de 
registro” (BRASIL, 1996). 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
QUAIS DOS INCISOS DO ARTIGO 124 DA LEI Nº 9279/96 ESTARIAM ABERTOS AO PRINCÍPIO DO TELLE 
QUELLE. 

477 

PIDCC, Aracaju, Ano IV, Edição nº 08/2015, p.473 a 501 Fev/2015 | www.pidcc.com.br 

Segundo Barbosa (2003, p.169), o Direito Unificado da Convenção de Paris não 

funciona como norma de Direito Internacional Privado ou de Lei de Tratados, uma vez 

que não compreende normas de conflito e aplicação de leis, mas “regras uniformes de 

direito substantivo”. A CUP, de acordo com Barbosa (2003, p.183), “prevê ampla 

liberdade legislativa para cada País, exigindo apenas paridade: o tratamento dado ao 

nacional beneficiará também o estrangeiro”. 

Segundo Nóvoa (2004) apud Cedeño (2009), quando foi criado, em 1883, o 

princípio do telle quelle rompia totalmente com o princípio da territorialidade. No 

entanto, o que era uma vantagem para os titulares do registro, era visto com 

desconfiança por parte dos governos dos países membros que viam diminuída sua 

capacidade de decisão sobre os registros marcários, eis que devem respeitar as 

respectivas legislações nacionais. Assim, durante a revisão da CUP de 1958, em Lisboa, 

reforma-se o artigo 6 quinquies incluindo uma lista de exceções que atenuavam o 

princípio da proteção telle quelle dando maior espaço ao princípio da territorialidade 

(NÓVOA, 2004 apud CEDEÑO, 2009). 

Atualmente, a Convenção União de Paris prevê três exceções, de interpretação 

restrita, que justificariam a recusa ou a declaração de nulidade do registro6. A primeira 

delas7 é a hipótese da marca ser suscetível de prejudicar direitos adquiridos por terceiros 

no país em que a proteção é requerida, ou seja, quando já existe um sinal que implicará 

conflito entre as duas marcas. 

Segundo Chavanne e Burst (1980) apud Bertone e Cabanellas de las Cuevas 

(2008, p.135), “se trata aqui de marcas que no estén disponibles, sea porque existe una 

                                                           
6  Art. 6 quinquies B  
7  Art. 6 quinquies B (1) 
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marca anterior o porque existan derechos de otra índole, como nombres patronímicos 

que impidan el registro”8. 

A segunda exceção9 ocorre quando o sinal for desprovido de qualquer caráter 

distintivo ou composto exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir no 

comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar 

de origem dos produtos, a época da produção, ou ainda que tenha se tornado usual na 

linguagem corrente ou nos costumes do comércio do país em que a proteção é 

requerida. 

A última exceção10 refere-se a sinal contrário à moral, à ordem pública ou de 

natureza a enganar o público. Ressalte-se que o referido dispositivo alerta que uma 

marca não poderá ser considerada contrária à ordem pública pelo simples fato de a 

mesma não estar de acordo com os dispositivos da legislação do país a qual se 

reivindica a proteção, salvo no caso em que o próprio dispositivo se relacione com a 

ordem pública. 

Segundo Vicente (2008, p.141), a regra do art.6 quinquies A (1) é auto 

executória, eis que estabelece a obrigação de proteger a marca telle quelle, pois “assim 

se confere certa eficácia internacional às marcas registradas nos Estados membros da 

Convenção” (grifo no original). De acordo com o autor, evita-se, assim, que a 

diversidade das legislações nacionais nesta matéria impeça a utilização da mesma marca 

a fim de distinguir os mesmos produtos e serviços em países diferentes, a qual 

corresponde ao interesse tanto do titular da marca como do público em geral 

(VICENTE, 2008, p.260). 

                                                           
8  “Trata-se que aqui de marcas que não estejam disponíveis, seja porque existe uma marca anterior ou 
porque existam direitos de outra índole, como os nomes patronímicos que impedem o registro” (tradução 
livre). 
9 Art. 6 quinquies B (2) 
10 Art. 6 quinquies B (3). 
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Roubier (1952, p.509) apud Moro (2003, p.170), pondera também o objetivo da 

proteção telle quelle que: 

(...) a pour bout de permettre la généralisation de la protección sur le territoire 
unioniste, de la marque valablement enregistrée au pays d´origine: celle ci sera 
admise au dépôt et protégée ‘telle quelle’ dans les autres pays de l ´Union. 
C´est donc un beneficie importante accordée aux marques unionistes, 
d´échapper à l´application de certaines règles trop exigeantes de la législation 
nationale des autres pays unionistes (ROUBIER (1952, p.509) apud MORO 
(2003, p.170).11  
 

No mesmo sentido, Bertone e Cabanellas de las Cuevas (2008, p.134):  

El registro de las marcas “tal cual” está dirigido a evitar los inconvenientes 
derivados de las distintas exigências nacionales en matéria de signos 
registrables; se relaciona en particular con la exigência del Derecho marcario 
ruso de que las marcas denominativas o verbales fueran escritas con signos 
cirílicos (BERTONE E CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2008, p.129). 12  
 

Por vezes, torna-se difícil que um empresário queira expandir seus negócios 

utilizando-se do mesmo sinal distintivo sobre o qual dedicou tempo e recursos 

financeiros se o mesmo esbarrar em alguma proibição legal no país onde se reivindica 

proteção.  

Assim, conforme explica Dapkevicius (2007, p.38): 

La disposición unionista procura evitar que las empresas deban modificar o 
adaptar sus marcas a las disposiciones nacionales, con las graves consecuencias 
que ello generaría para el comercio internacional, atento a que las empresas 
deberían efectuar envases, etiquetados, así como campañas publicitarias 
diversas em cada Estado, con el aumento de costos que ello implica 
(DAPKEVICIUS, 2007, p.38). 13  

 

                                                           
11 “(...) tem por objetivo permitir a generalização da proteção no território unionista, da marca 
validamente registrada no país de origem: esta será admitida a depósito e protegida ‘tal qual’ nos outros 
países da União. É, portanto, um importante benefício concedido às marcas unionistas, o de escapar da 
aplicação de certas regras extremamente exigentes das legislações nacionais de outros países unionistas” 
(tradução livre). 
12 O registro das marcas ‘tal qual’ visa evitar os inconvenientes derivados das distintas exigências 
nacionais em matéria de sinais registráveis; relaciona-se, em particular, com a exigência do Direito 
marcário russo de que as marcas nominativas fossem escritas com sinais cirílicos”(tradução livre). 
 
13 “O dispositivo unionista procura evitar que as empresas devam modificar ou adaptar suas marcas aos 
dispositivos nacionais, o que geraria graves consequências para o comércio internacional, tendo em vista 
que as empresas deveriam criar embalagens, rótulos, assim como elaborar diferentes campanhas 
publicitárias em cada Estado, o que poderia implicar em aumento de custos” (tradução livre). 
 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
DENIS BORGES BARBOSA; INGRID JENSEN SCHMIDT 

480 

PIDCC, Aracaju, Ano IV, Edição nº 08/2015, p.473 a 501 Fev/2015 | www.pidcc.com.br 

Desse modo, aplicando-se o artigo 6 quinquies, um empresário estrangeiro 

poderia invocar a proteção de sua marca tal como ela foi registrada inicialmente 

para registrá-la em diversos países membros, em razão da prevalência do texto 

internacional sobre as diversas legislações nacionais. No entanto, nem sempre é 

possível que isso ocorra em decorrência dos permissivos da própria CUP que 

estabelece exceções que afastam a revalidação automática do registro estrangeiro. 

 No Brasil, as proibições ao registro de marca encontram-se elencadas nos vinte 

e três incisos do artigo 124, da LPI/96.  

3. OS INCISOS DO ARTIGO 124 DA LEI N º 9279/96 QUE ESTARIAM 
ABERTOS AO PRINCÍPIO DO TELLE QUELLE  

Primeiramente cumpre salientar que o sistema unionista de registros marcários 

tem como principal consequência o fato de seus titulares, ao invocarem o telle quelle, 

poderem gozar de uma proteção mais ampla, menos rigorosa e mais flexível, ou seja, os 

titulares de marcas registradas no exterior têm mais vantagens em relação aos titulares 

nacionais, uma vez que suas marcas podem ser registradas ‘tal qual’ contanto que não 

infrinjam disposições em matéria de ordem pública, distintividade e direitos adquiridos, 

enquanto que os nacionais têm que se submeter às demais normas da legislação nacional 

podendo, inclusive, ter seus registros negados (CHAVANNE E BURST (1980) APUD 

BERTONE E CABANELLAS DE LAS CUEVAS (2008, P.134). 

Assim, a respeito da amplitude de direitos aos estrangeiros afirmam Chavanne e 

Burst (2012, p.924): 

Une telle situation comporte cependent des limites. C´est déjà un paradoxe 
qu´un étranger ait sur un territoire plus de droits que les autochtones. Il ne 
faudrait pas que cela puisse aboutir à faire proteger des marques n´ayant pas les 
qualités minimales nécessaires à les rendre distinctives. Certains pays 
unionistes, en effet, ne connaissent pas d´examen préalable des marques et 
enregistrent toute marque déposée en respectant les règles de forme. Il ne serait 
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pas possible qu´elles soient de droit enregistrées dans tous les autres pays de 
l´union (CHAVANNE E BURST (2012, p.924). 14  

 
Levando em conta as proibições ao registro de marca no Brasil previstas no 

artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial brasileira, passa-se a analisar quais deles 

poderiam ser superados pelo telle quelle quando invocada tal proteção por titulares 

estrangeiros, beneficiários da norma.  

É preciso antes lembrar que o artigo prevê proibições consideradas absolutas e 

relativas15. Dentre as proibições consideradas absolutas, algumas se encontram 

presentes na maioria das legislações nacionais dos países membros e outras coincidem 

com as próprias proibições da CUP como o caráter de liceidade do sinal que engloba a 

proibição do registro contra a moral e os bons costumes e contra a ordem pública.  

Assim, três normas legais foram estabelecidas na LPI, visando a impedir o 

registro de marcas contrárias à ordem pública. Em virtude da norma prevista no inciso I 

do artigo 124, da LPI, que encontra correspondência no artigo 6 ter da CUP, não 

haveria espaço, em princípio, para a aplicação do telle quelle quando o sinal 

representasse brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento 

oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva 

designação, figura ou imitação.   

                                                           
14 “Tal situação comporta, entretanto, certos limites. Já é um paradoxo que um estrangeiro tenha, sobre 
um determinado território, mais direitos do que os (próprios) nativos. Não deveria ser possível que essa 
(situação) pudesse acabar por proteger marcas que não tenham qualidades mínimas necessárias a torná-las 
distintivas. Certos países unionistas, de fato, não realizam o exame prévio de marcas e registram todas as 
marcas depositadas, respeitadas apenas as regras de forma. Não deveria ser possível que (esses titulares) 
pudessem ter direitos marcários registráveis em todos os outros países da União” (tradução livre). 
15 Segundo Couto Gonçalves, as proibições absolutas visam, em regra, proteger interesses 
supraindividuais, tais como o interesse público em sentido estrito ou o interesse de grupos relativamente 
homogêneos como concorrentes e consumidores. Já as proibições relativas visam proteger, 
essencialmente, interesses individuais, de um só concorrente ou de um particular (GONÇALVES, Luís 
M.Couto. Manual de Direito Industrial. Propriedade Industrial e Concorrência desleal. 3ª ed.rev.aum. 
Coimbra: Almedina, 2012). 
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Segundo as Diretrizes de Marcas do INPI, a proibição contida neste inciso é 

de caráter absoluto, não autorizando o registro sequer com o consentimento do país em 

questão e se estende a qualquer requerente, inclusive ao próprio Estado brasileiro. A 

leitura do dispositivo legal indica que não há distinção entre as espécies de requerente, 

não importando se há autorização expressa da entidade representada pelo símbolo 

oficial (INPI, 2014). 

No entanto, tal entendimento não é compartilhado pela doutrina nacional. 

Segundo Barbosa (2012), esta disposição da CUP não é absoluta e possui exceções 

que a relativizam como a marca registrada que não for de natureza a sugerir, no 

espírito do público, uma ligação entre a organização em apreço e as armas, 

bandeiras, emblemas, siglas ou denominações, ou se este uso ou registro não for 

claramente de natureza a induzir o público em erro sobre a existência de ligação 

entre o utilizador e a organização. Ou seja, a interpretação do artigo 6ter da CUP, 

de acordo com Barbosa (2012), deve ser feita de forma restritiva e em consonância 

com a CUP, devendo-se levar em conta o risco de associação ou confusão do 

público. Não há revogação do disposto na CUP pela redação (posterior) da Lei da 

Propriedade Industrial de 1996. Assim, “lex specialis, com a mesma hierarquia da 

lei ordinária nº 9.279/96, a Convenção não sofre revogação pela lex posterior” 

(BARBOSA, 2102). 

Para a Ladas apud Barbosa (2012),  

como não se pode esperar que cada país da União conheça todos os 
emblemas e armoriais dos outros países, ficou estipulado pelo parágrafo 
terceiro do artigo 6ter que os países que fazem parte do acordo devem 
comunicar uns aos outros através de uma notificação internacional ao 
escritório internacional de Propriedade Intelectual, os símbolos oficiais, 
emblemas, e marcações que cada país desejar ou puder a vir desejar 
proteção. Cada país é obrigado, ainda, a deixar essa listagem oficial 
acessível ao público (LADAS apud BARBOSA (2012). 
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Neste sentido, o artigo 124, I, em certos casos que não remetessem à 

confusão ou associação entre sinais, admitiria exceção e consequentemente a 

aplicação do telle quelle. 

O mesmo entendimento seria aplicado à proteção telle quelle para sinais 

oficiais, ou seja, o inciso XI, que veda a reprodução ou imitação de cunho oficial, 

regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza e 

igualmente o inciso XIV, do artigo 124, que proíbe o registro de sinais que 

reproduzam ou imitem título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios ou de país. 

Ademais, há que se verificar a extensão do que significa “ordem pública”, de 

conceito subjetivo e diferente em cada país e se aplicado com rigor, torna inócua a 

norma do art. 6 quinquies. Cabe destacar que a CUP alerta que uma marca não poderá 

ser considerada “contrária à ordem pública” pelo simples motivo de não estar de acordo 

com qualquer dispositivo das legislações nacionais sobre as marcas, salvo quando o 

próprio dispositivo se relacione com a ordem pública.  

Tal controvérsia sobre o conceito de “ordem pública” envolvendo o artigo 6 

quinquies da CUP já foi objeto de discussão nos tribunais brasileiros em 1943 quando 

do julgamento da marca “Citrosil”. O autor visava declarar nulos os atos do então 

Conselho de Recursos da Propriedade Industrial do DNPI. 16 O Conselho, com base no 

art. 6 do Decreto nº 22.990 de 26 de julho de 193317, havia decidido pelo arquivamento 

do pedido da referida marca, devidamente registrada na Itália, pela necessidade de 

                                                           
16 O conselho de Recursos da Propriedade Industrial, criado em 1934, era o órgão administrativo 
responsável pelo julgamento de recursos interpostos das decisões definitivas do diretor do DNPI, 
Departamento Nacional da Propriedade Industrial, que antecedeu o INPI – INSTITUTO NACIONAL DA 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL, criado em 1970. 
17 O Decreto nº 22.990 de 26 de julho de 1933 era a Lei de Propriedade Industrial vigente da época. 
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prévio licenciamento da mesma na Saúde Pública brasileira. Como não havia cumprido 

a exigência do artigo 119 do Decreto 20.377 de 193118 obtendo a tal licença até a época 

de exame do pedido, o autor perdeu os prazos exigidos pela lei e, consequentemente, a 

prioridade unionista, tendo seu pedido de marca arquivado. Na esfera judicial, logrou ter 

sua ação procedente, baseando-se o juízo a quo no art.7º da CUP19. Após apelação do 

DNPI, o ministro relator votou pela reforma da sentença de 1ºgrau, ou seja, apoiando o 

arquivamento do pedido da marca, prevalecendo a lei nacional: 

A reciprocidade de proteção às marcas nos países signatários da Convenção 
Internacional de Paris, revista em Haia no ano de 1925, ressalva o caso de 
disposição legal atinente, por sua natureza, à ordem pública. (grifo nosso). E 
esta é a exigência do art.119 do regulamento baixado com o Decreto nº 20.337, 
de 8 de setembro de 1931, relativa ao prévio licenciamento da marca, na Saúde 
Pública, quando se trate de produto farmacêutico. Tendo o autor, ora apelado, 
afirmado a impossibilidade de satisfazer aquela determinação legal, não havia 
como obter o deferimento do registro da marca em questão, ex-vi do art.6º do 
Decreto nº 22.990, de 26 de julho de 1933 (AC 7.644 de 17e julho de 1943. 
Distrito Federal. Relator: Sr. Ministro Barros Barreto). 

 
No entanto, venceu o voto do ministro revisor que confirmou a sentença a quo. 

Prevalecia assim o tratado internacional sobre a legislação nacional: 

A Convenção Geral de Marcas de Fábrica (...) determina expressamente os casos em 
que a proteção à marca não pode ser concedida nos países membros do convênio: ofensa 
a direitos adquiridos, inexistência de caráter distintivo das marcas, ofensa moral à moral 
e à ordem pública (...) Não obstante os revezes sofridos, a consciência jurídica imune 
de influências compressoras ainda respeita a fidelidade aos compromissos assumidos 
em convenções internacionais, sob a égide do direito e a garantia da palavra 
empenhada pelos órgãos competentes. Na hipótese argumenta-se contra o respeito aos 
compromissos de ordem internacional a existência de um dispositivo regulamentar, 
concernente à obrigatoriedade do registro da especialidade farmacêutica. Mas os 
próprios apelantes são os primeiros a relembrar a falta de fixidez na conceituação da 
locução ordem pública (...) em se tratando de colisão de leis para efeitos de ordem 
internacional, a atenção deve ser maior por parte do aplicador da lei (...) Não se me 
afigura que possa afetar o interesse nacional o registro de marca, colocada sob a 

                                                           
18 O Decreto nº 20.377 de 8 de setembro de 1931 foi a lei que aprovou a regulamentação do exercício da 
profissão farmacêutica no Brasil. O art. 119 assim ditava: “Somente os farmacêuticos ou médicos 
legalmente habilitados às firmas proprietárias de estabelecimentos instalados de acordo com as 
exigências deste regulamento para a exploração da indústria farmacêutica e as firmas estrangeiras 
habilitadas a licenciar especialidades farmacêuticas pelo Departamento Nacional de Saúde Pública 
poderão registrar na repartição competente, marcas de fábrica para tais produtos” (grifo nosso). 
19 O art.7 º da CUP, dispõe que a natureza do produto em que a marca de fábrica ou de comércio deve ser 
aposta não pode, em caso algum, obstar ao registro da marca. 
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proteção de uma convenção internacional, da qual o Brasil foi partícipe e cuja 
observância se impõe, por força de lei. Uma simples exigência de dispositivo 
regulamentar não tem força para ilidir a preeminência de lei geral, tanto mais quanto a 
especialidade farmacêutica foi objeto de exame cuidadoso anterior (grifo nosso) (AC 
7.644 de 17e julho de 1943. Distrito Federal. Revisor: Sr. Ministro Annibal Freire). 

 
Dentro da exceção prevista no artigo 6 quinquies (3) da CUP, além da violação à 

ordem pública, estaria descartada a invocação do telle quelle quando o sinal fosse contra 

à moral. Portanto, a proibição do inciso III do artigo 124, seria invencível, eis que veda 

o registro de expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos 

bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade 

de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e 

veneração.  

Igualmente estaria excluída a aplicação do telle quelle aos sinais que fossem 

contra o princípio da veracidade das marcas, ou seja, sinais que induzam a falsa 

indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou 

serviço a que a marca se destina, norma prevista no inciso X, pois a mesma se enquadra 

na exceção do artigo 6 quinquies B (3), quando proíbe o registro de sinais “de natureza 

a enganar o público”.  

Em suma, a alegação do telle quelle seria inoperante quanto às normas dos 

incisos I, XI e XIV, desde que os sinais não suscitassem confusão ou associação 

indevida do público com os sinais oficiais e ainda os incisos III e X, uma vez que 

esses sinais seriam contra à moral ou enganosos. E como dispõe o artigo 6 quinquies 

(3), a invocação da proteção telle quelle pode ser afastada quando o registro de uma 

marca for “contrário à moral, à ordem pública e, particularmente, de natureza e enganar 

público”. 
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A segunda exceção da CUP para a recusa ou invalidação à proteção telle quelle é 

a prevista no art. 6 quinquies B (2), ou seja, ‘quando as marcas forem desprovidas de 

qualquer caráter distintivo ou exclusivamente compostas por sinais ou indicações que 

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

o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham 

tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do 

país em que a proteção é requerida’ (BRASIL, 1883).  

À primeira vista, o telle quelle não venceria a norma do inciso VI, relativa à 

distintividade, que proíbe o registro de ‘sinal de caráter genérico, necessário, comum, 

vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a 

distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do 

produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de 

produção ou de prestação do serviço, eis que corresponde a exceção’. 

Ocorre que a referida norma do inciso VI é de caráter relativo, uma vez que pode 

ser afastada se o sinal for revestido de ‘suficiente forma distintiva’. Cumpre salientar 

que como os outros direitos já abordados acima, o registro seria permitido ainda que não 

fosse invocada a proteção telle quelle.  

A suposta novidade, geradora de muitas controvérsias, é que nos casos em que a 

marca não tivesse suficiente forma distintiva, o telle quelle poderia ser invocado quando 

a marca tivesse adquirido distintividade ao longo do tempo, fenômeno conhecido como 

secondary meaning. 

Segundo BARBOSA (2010, p. 647): 

(...) a utilização de expressão de uso comum de modo dissociado de sua 
semântica, pode ganhar outro significado, o significado secundário, ou 
secondary meaning. Num dispositivo cujos efeitos excedem o telle quelle, o 
art. 6º quinquies C (1) diz que, para determinar se a marca é suscetível de 
proteção, deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, 
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particularmente a duração do uso da marca. Esse dispositivo se aplica, em 
particular, no caso das chamadas 'marcas fracas', ou de pouca distinguibilidade, 
em particular nas hipóteses em que, por longo uso, o signo tenha conseguido 
uma 'significação secundária'. Este fenômeno, notado pela legislação ou 
jurisprudência em vários países, com amparo na CUP, art. 6º, quinquies, e em 
TRIP's, art. 15.1, é o contrário da vulgarização uma marca essencialmente fraca 
se desvulgariza, pelo emprego contínuo e enfático por parte de certo produtor 
ou prestador de serviços (BARBOSA, 2010, p.647).  

Embora não haja previsão expressa na lei brasileira de propriedade industrial, a 

CUP concedeu status jurídico ao secondary meaning ao ditar a norma do art. 6 

quinquies C (1) que dispõe que “para determinar se a marca é suscetível de proteção 

deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a 

duração do uso da marca” (grifo nosso).  

Dessa forma, sendo o Brasil signatário da CUP, cuja legislação foi internalizada 

pelos decretos nº 75.572/75 e nº 635/92, a invocação do art. 6 quinquies seria um 

argumento possível para afastar a aplicação do artigo 124, VI, quando a marca não fosse 

distintiva, mas tivesse adquirido distintividade (secondary meaning), podendo, em tese, 

ser aplicada pela Administração Pública e pelo Poder Judiciário. 

Tal argumentação não é, de fato, nova. O princípio do telle quelle foi aplicado 

pelo TRF 2ª Região no julgamento da Apelação Cível nº 69349, referente processo nº 

94.02.18828-2, no qual o INPI julgava ser irregistrável a marca GASTHAUS por força 

do artigo 65, item 20 da Lei 5772/71, antiga lei de propriedade industrial vigente à 

época: 

O uso da marca, objeto do pedido, ininterruptamente, desde novembro 
de 1973, torna-se amparada pelo disposto no art.6 quinquies da 
Convenção de Paris, em vigor, no Brasil, nos termos dos Decretos nº 
19.056/29 e 72.572/75. Como dito na petição inicial, ‘existem 
realmente palavras genéricas, necessárias ou descritivas, que acabam 
se transformando, em virtude do seu uso, em verdadeiras marcas, 
preenchendo todos os seus requisitos, isto é, distinguindo 
determinados produtos ou serviços de outros similares, de procedência 
diversa. Essas palavras adquirem, segundo especialistas americanos, 
um secondary meaning, ou seja, uma segunda significação, a de sinal 
distintivo de produtos ou de serviços, que substitui e se superpõe à 
significação que antes do uso inexistia (...) a palavra ‘GASTHAUS’ no 
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Brasil adquiriu um secondary meaning ou segundo sentido descolado 
do seu significado original que, como já visto, é ‘hospedaria’. Tivesse 
o termo ‘GASTHAUS’ relação com o serviço da autora – apelada, e 
não o tem e, por certo, o uso ininterrupto da marca ‘GASTHAUS’ se 
revela de suficiente forma distintiva a fazê-la registrável, de 
conformidade com o disposto no item 20 do art. 65 do CPI (Apelação 
Cível nº69349, referente processo nº 94.02.18828-2. Juízo Federal da 
14ª Vara/RJ. Relator: Juiz Rogerio Vieira de Carvalho. 3 dez.1996). 

 

No mesmo sentido foi o julgamento, em 2002, da marca REGENERATION 

(Apelação Cível nº 2002.51.01.523726-1), que foi indeferida pelo INPI com base no 

art.124, VI e em sede judicial, o autor da marca logrou obter a proteção da marca telle 

quelle uma vez que já havia registro da marca nos Estados Unidos. 

Igualmente na mesma orientação seguiu o TRF 2ª Região, em 2009, no 

julgamento da marca SUPERCUTS: 

APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PEDIDO DE 
REGISTRO DE MARCA - INDEFERIDO PELO INPI COM BASE 
NO ART. 124,VI, DA LEI 9.279/96 - RECURSO PROVIDO I - 
Alega o INPI que a expressão ‘SUPERCUTS’ é o agrupamento de 
duas expressões da língua inglesa, “SUPER” e “CUT”, podendo ser 
traduzida para o português como “SUPER CORTES”, guardando 
relação direta com a prestação de serviços que visa identificar, de 
cuidado com os cabelos e de corte de cabelo, conforme especificação 
do registro nº 821.325.256. II - Colhe-se dos autos que a empresa 
SUPERCUTS INC possui o registro da expressão em dezenas de 
países, espalhados pelos diversos continentes, desde 18 de outubro de 
1988, data de concessão do primeiro registro nos EEUU, onde possui 
milhares de lojas do tipo franchise, demonstrando tratar-se de 
expressão consagrada em seu segmento de mercado, distintiva, 
portanto, em sua língua de origem. III - diante de tal contexto, 
comungo plenamente com o entendimento do douto Magistrado, que 
deu aplicação ao princípio “telle quelle” da CUP, previsto no artigo 6º 
quinquies, que diz que qualquer marca de fábrica ou de comércio 
regularmente registrada no país de origem será admitida para registro 
e protegida na sua forma original nos outros países da União, filiando-
me inteiramente com suas conclusões (grifo nosso). IV - Apelação e 
Remessa Necessária improvidas (AP.CÍVEL 31ª VF/RJ.PROC. Nº 
200951018095277) 

 
Ainda no campo da distintividade, não seria possível se invocar o telle quelle 

quando o sinal se constituísse em letra, algarismo e data, isoladamente, sem estar o 

mesmo revestido de suficiente distintividade. Tais elementos são de uso comum, 

pertencentes ao domínio público, não podendo ser apropriados com exclusividade. Cabe 
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observar que o registro de letras e algarismos escritos por extenso, bem como uma data 

incompleta, ainda que sem cunho distintivo, são passíveis de registro e igualmente 

possível a obtenção da proteção telle quelle (INPI, 2014).  

Igualmente poderia ser afastada a proibição, ou a norma do inciso XVIII que 

permite o registro de termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, desde que o 

sinal ‘não tenha relação com o produto ou serviço a distinguir’. 

O telle quelle seria possível também quando o registro de uma marca não 

reivindicasse uma forma necessária, comum ou vulgar de um produto ou de seu 

condicionamento, ou que pudesse ser ‘dissociada de efeito técnico’, proibição constante 

no inciso XXI. Esta norma consolida, portanto, a permissão para o registro das marcas 

tridimensionais. 

A terceira e última exceção da CUP para a recusa ou invalidação à proteção telle 

quelle é a prevista no art. 6 quinquies B (1) que afirma que o registro pode ser recusado 

ou invalidado quando forem ‘suscetíveis de prejudicar direitos adquiridos por terceiros 

no país em que a proteção é requerida’. 

Nesta esteira, algumas proibições relativas, previstas no artigo 124, poderiam ser 

vencidas pela invocação do telle quelle desde que cumpridos certos requisitos, tendo em 

vista que se referem à condição de disponibilidade do sinal. No entanto, é preciso 

observar que tais marcas seriam concedidas ainda que o titular estrangeiro não 

invocasse a proteção telle quelle.  

Neste caso, se satisfeitas certas condições expostas em cada uma dessas normas, 

como a ‘não suscetibilidade de causar confusão ou associação indevida’, ‘autorização 

ou consentimento para o registro’, ‘suficiente distintividade’, ‘não relação com o 

produto a distinguir’, ‘quando for requerida pelo próprio órgão público’' ou, no caso das 
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marcas tridimensionais, quando a forma do sinal requerido puder ‘ser dissociada de seu 

efeito técnico’, o registro seria concedido até mesmo aos nacionais. 

Dessa forma, seria possível a proteção telle quelle quando o registro de 

designação ou sigla de entidade ou órgão público fosse requerido pela própria entidade 

ou órgão público, afastando-se a proibição do inciso IV.  

Também receberia a proteção telle quelle o sinal cujo conflito com uma 

indicação geográfica anteriormente registrada fosse descartado, afastando a proibição da 

norma do inciso IX que veda o registro de indicação geográfica ou sua imitação 

“suscetível de causar confusão” ou “sinal que possa falsamente induzir indicação 

geográfica”. Cabe esclarecer que, sendo o pedido de registro suscetível de induzir 

falsamente uma indicação geográfica não registrada no Brasil, será o mesmo indeferido 

pela norma do inciso X (INPI, 2014). 

Todavia, o artigo 181 da LPI/96 permite o registro de nomes geográficos. Assim, 

não se enquadram na proibição contida no inciso IX os nomes geográficos que 

constituam nome de localidade, cidade, região ou país, desde que não sejam ou induzam 

a uma falsa indicação geográfica (INPI, 2014). 

 Poderiam também receber tal proteção os sinais que não fossem ‘suscetíveis de 

causar confusão ou associação com sinais distintivos já registrados’. Entram neste rol os 

incisos V, XIII, XVII e XIX do art. 124.  

O primeiro inciso trata da proibição de registro que reproduza ou imite elemento 

característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de 

terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; o 

segundo, inciso XIII, cuida da proibição de registrar nome, prêmio ou símbolo de 

evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou 
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oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão e o inciso 

XVII, veda o registro de obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que 

estejam protegidos pelo direito autoral que sejam suscetíveis de causar confusão ou 

associação. 

Quanto a estes incisos acima mencionados, há um facilitador que é o 

procedimento adotado pelo INPI de não fazer busca de ofício desses direitos anteriores. 

Isto significa que, se não houver oposição ou petição de nulidade por parte do titular 

prejudicado, o INPI concederá o registro, pois não há interligação entre o banco de 

dados do INPI e os demais bancos de dados responsáveis pelo registro desses direitos. 

A quarta norma, a qual há que se verificar a suscetibilidade de confusão ou 

associação indevida com direitos de terceiros é a do inciso XIX que proíbe a reprodução 

ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, 

para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível 

de causar confusão ou associação com marca alheia. Ressalte-se que, neste caso, o INPI 

fará uma busca de ofício de marcas anteriores registradas e avaliará a suscetibilidade de 

confusão. Afastado esse risco, o INPI poderá conceder a proteção da marca telle quelle. 

A respeito do inciso XIX, do artigo 124, a 1ª Turma do TRF 2ª Região aplicou o 

telle quelle no julgamento da apelação cível nº 2000.02.01.059786-0, que considerou 

que as marcas EBEL INTERNACIONAL, FRESH AND FREE DE EBEL, BIO 

BALANCE DE EBEL, SPA DE EBEL, MERCI DE EBEL para assinalar produtos do 

segmento mercadológico de cosméticos, não violavam o direito adquirido da empresa 

EBEL S.A que atua no segmento mercadológico de relógios. Os julgadores opinaram 

pela prevalência do princípio da especialidade, segundo o qual duas marcas idênticas 
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podem conviver simultaneamente, desde que em segmentos mercadológicos diferentes, 

não trazendo prejuízo ao consumidor ou ao titular da marca anterior. 

Por outro lado, não se aplicou o telle quelle para o elemento figurativo (a letra 

“D” estilizada) da marca DUFRY, tendo em vista a existência de registro de marca 

anterior no Brasil com a mesma letra “D” estilizada: 

Da não aplicação da proteção da marca telle quelle ao caso concreto 
quando em confronto com direitos adquiridos. A Convenção garante o 
registro da marca no país em que a proteção é requerida tal qual 
ocorreu no país de origem, mas isso não implica, de acordo com a 
letra B (I), da CUP, que o registro ocorrerá se prejudicar direitos 
adquiridos por terceiros. Como esclarece Denis Barbosa: O art. 6º 
quinquies A-(1) da CUP diz que qualquer marca de fábrica ou de 
comércio regularmente registrada no país de origem será admitida 
para registro e protegida na sua forma original nos outros países da 
União. Mas essa proteção, ao contrário da prioridade (que é um direito 
independente) só se aplica às marcas registradas. Não se aplica a 
mesma regra no caso de renovações do registro. No presente caso, a 
primeira vez que o elemento figurativo de DUFRY foi depositado para 
registro se deu em 22.09.2006, portanto, depois de a ré depositar o 
pedido de registro da marca ANGRY EYES, em 06.04.2006. Logo, a 
invocação da proteção telle quelle não pode ser usada para 
desconsiderar uma anterioridade no Brasil de depósito de registro de 
marca, tendo em vista a aplicação do princípio da territorialidade (31ª 
VF/RJ. Proc. nº 0801602-38.2011.4.02.5101. Juiz federal Marcelo 
Leonardo Tavares). 

 
Outra condição a que o titular do pedido deve observar para afastar a vedação ao 

registro e lograr obter a proteção da marca telle quelle é quando o mesmo obtiver a 

autorização ou consentimento do titular do direito anterior. Neste caso, estariam 

afastadas, além das proibições dos incisos XIII e XVII, já mencionadas, os incisos XV e 

XVI do art. 124, que tratam, respectivamente, da proibição em registrar nome civil ou 

sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, bem como, 

pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo.  

Poderia também ser superado o inciso XXII do art. 124 que veda a reprodução 

de objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiros, 
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independente de risco de confusão, desde que não haja oposição ou nulidade por parte 

dos mesmos, pois o INPI não realiza busca de ofício desses direitos.  

Não se vislumbra a invocação do telle quelle para afastar o inciso XII que proíbe 

a reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de 

certificação por terceiro. 

O inciso XX proíbe o registro em caso de dualidade de marcas de um só titular 

para o mesmo produto ou serviço, quando ‘as marcas de mesma natureza se revestissem 

de suficiente forma distintiva’. Tal regra visa impedir que, por meio de sucessivos 

depósitos de marcas idênticas para o mesmo produto ou serviço, o titular fraude o 

instituto da caducidade, uma vez que o novo registro manteria indisponível a marca, 

apesar de caduco o seu primeiro registro. Assim, no exame da registrabilidade destes 

sinais, será verificado cumulativamente se as marcas são idênticas e se os produtos ou 

serviços distinguidos ou certificados são idênticos. Não o sendo, poderá o requerente 

invocar a proteção telle quelle. 

Em suma, se for constatado que o sinal possa prejudicar direito adquiridos 

(incisos IV, V, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX e XXII), bem como se a proteção 

esbarra com direitos do próprio titular, no caso de dualidade de marcas (inciso XX) não 

se pode invocar tal proteção, uma vez que tais normas se enquadram nas proibições do 

artigo 6 quinquies B (1) do tratado internacional. 

Por fim, no que diz respeito ao inciso XXIII, algumas considerações merecem 

ser feitas. Primeiramente, tal inciso veda o registro de sinal que imite ou reproduza, no 

todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em 

razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou 

em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
DENIS BORGES BARBOSA; INGRID JENSEN SCHMIDT 

494 

PIDCC, Aracaju, Ano IV, Edição nº 08/2015, p.473 a 501 Fev/2015 | www.pidcc.com.br 

tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante 

ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.  

Em segundo lugar, de acordo com as Diretrizes de Análise de Marcas (INPI, 

2014), a norma legal contida no inciso XXIII do art. 124 da LPI não será aplicada de 

ofício, assim como não será aplicada para as marcas registradas no Brasil, pois neste 

caso aplica-se a do inciso XIX. A aplicação da norma do XXIII está condicionada à 

presença dos seguintes pressupostos cumulativamente: o titular da marca para a qual se 

reivindica a proteção é sediado ou domiciliado no Brasil ou em país com o qual o Brasil 

mantenha acordo ou assegure reciprocidade de tratamento; o titular da marca para a qual 

se postula a proteção comprovou estar a marca protegida em país com o qual o Brasil 

mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, em data anterior ao 

depósito, no Brasil, do pedido de registro ou do registro da marca por ele impugnado; a 

marca objeto do pedido de registro ou do registro impugnado reproduz, no todo ou em 

parte, ou imita a marca para a qual se solicita a proteção; os produtos ou serviços a 

serem distinguidos pelo sinal requerido como marca são idênticos, semelhantes ou afins 

àqueles indicados pela marca para a qual se requer a proteção, suscetíveis de causar 

confusão ou associação indevida com essa marca; o requerente do pedido de registro ou 

o titular do registro da marca impugnada, em razão da sua atividade empresarial, não 

poderia desconhecer a existência anterior da marca para a qual se reivindica a proteção; 

o titular da marca para a qual se pleiteia a proteção apresentou elementos de prova 

suficientes a evidenciar que o requerente do pedido de registro, no ato do depósito, no 

Brasil, não poderia, em razão da sua atividade empresarial, desconhecer a existência 

daquela marca; o titular da marca para a qual se reivindica a proteção efetuou o depósito 

do pedido de registro da marca no Brasil, junto ao INPI, com observância do prazo de 
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60 (sessenta) dias, contados da data da impugnação por ele oferecida ao pedido de 

registro (INPI, 2014). 

Segundo precedentes do TRF 2ª Região, tal dispositivo aplica a exceção de 

má-fé, também conhecida como “exceção Pouillet” e tem o fim de coibir a fraude à 

lei por meio da apropriação de marca sabidamente alheia, sendo esta regra uma 

importante ferramenta no combate à concorrência desleal: 

Cabe ressaltar que o dispositivo legal mencionado é claro na indicação de 
que sua proteção se destina àqueles titulares domiciliados no país ou em 
países com os qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure a 
reciprocidade de tratamento. Não se pode, em razão deste preceito legal, 
compreender a hipótese de extraterritorialidade da marca, pretender, sem 
maiores e sólidos argumentos, que sua aplicação seja restrita a empresas 
estrangeiras. A adoção de tal interpretação equivaleria à indevida criação 
de restrição para a aplicação da norma. Não se pode olvidar a regra básica 
da hermenêutica que veda ao intérprete distinguir ou restringir o que a lei 
não distingue ou restringe. E já que a regra em questão é clara ao declarar 
a sua proteção a marcas daqueles residentes no país, não há sentido em se 
entender que residentes no País não possam se beneficiar de tal proteção. 
Aliás, rejeitar a aplicação do art.124, XXIII, da LPI àqueles nacionais que 
reivindicam desrespeitaria o próprio princípio constitucional da isonomia. 
Não se deve perder de vista o fato de que o efeito extraterritorial de tal 
dispositivo não retira dele sua dimensão territorial, fato que, no mais, é 
enunciado da própria regra. Essa norma serve justamente para proteger 
marcas usadas por nacionais ou estrangeiros habilitados nos seus termos, 
mas que não sejam necessariamente registradas (Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, 2ª turma especializada, JC Márcia Maria Nunes de 
Barros, AC 2010.51.01.801200-3, DJ 04.0.2012). 

 

Segundo Barbosa (2003), o dispositivo veda o registro ainda que a marca 

anterior não satisfaça os requisitos de precedência por pré-uso. Ele impede o 

registro independentemente do prazo de seis meses e da identidade de produtos ou 

serviços. Assim, “protege-se a concorrência fora da concorrência e além de 

qualquer teste de parasitismo concorrencial. Vale dizer, cria-se uma hipótese de 

abuso de concorrência com sanção legal (BARBOSA, 2003)”. 

Em artigo específico sobre o tema, explica Barbosa e Porto (2011) que a 

referida regra “é uma forma especialíssima de vedação de registrabilidade (e de 
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nulidade do registro obtido) e que não se exige a prova de má-fé como intuito (...) 

bastando apenas o conhecimento da marca como sendo alheia” (grifo no original). 

Feitas essas reflexões, conclui-se que o titular da marca mais antiga, sediado no 

exterior, nem precisaria invocar o telle quelle em sede de oposição ou nulidade de uma 

marca posterior idêntica ou semelhante à sua, pois a norma do inciso XXIII excede a 

proteção telle quelle e sequer exige registro no Brasil. Portanto, a exceção prevista no 

artigo 6 quinquies B (1) da CUP militaria em favor desse titular, uma vez que o mesmo 

teria um direito adquirido sobre o sinal. 

Por outro lado, se a proteção telle quelle fosse alegada pelo titular do registro da 

marca posterior, aparentemente, esta poderia preponderar sobre a norma do inciso 

XXIII, exceto se houvesse utilização no exterior pelo titular da marca mais antiga. 

Por fim, retomando o conceito do artigo 6 quinquies B (3), a CUP considera que 

o registro “não afeta a ordem pública apenas quando o mesmo esteja de desacordo com 

a respectiva legislação nacional”. Neste caso, descartadas todas as hipóteses de vedação 

do telle quelle ou de permissão da referida proteção desde que cumpridas certas 

condições, pode-se vislumbrar o êxito da invocação  telle quelle para o registro de ‘sinal 

ou expressão empregada apenas como meio de propaganda’, proibido pelo inciso VII, 

bem como a proibição do inciso VIII que veda o registro de cores e suas denominações, 

ainda que não estejam dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo.  

 O motivo é que nenhuma dessas proibições se enquadra nas exceções previstas 

na CUP, ou seja, o registro destes tipos de sinais não ofende direitos de terceiros, não é 

contra à moral ou à ordem pública, nem lhe faltaria, em tese, distintividade. Cumpre 

esclarecer que, quanto ao registro de cores isoladas e sinais de propaganda, segue-se, 

por analogia, o raciocínio da permissividade do inciso VI do artigo 124: embora sejam 
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proibidos pela legislação brasileira, o pedido de registro estaria condicionado à 

comprovação da distintividade adquirida (secondary meaning), não aplicada em sede 

administrativa, mas aplicada nos tribunais judiciais.  

A atual legislação marcária espanhola20 e a comunitária21 admitem a 

distintividade adquirida, inclusive para cores isoladas. No entanto, são rigorosos em sua 

aplicação, a exemplo da sentença do Tribunal Supremo da Espanha em julgamento de 

recurso de cassação interposto pela empresa Hilti Aktiengesellschaft que reivindicava a 

cor vermelha para uma marca internacional figurativa: 

El color por si solo carece normalmente de la propiedad inherente de distinguir 
los produtos de uma determinada empresa. No cabe excluir, sin embargo, que 
em circunstancias excepcionales um color por sí sólo haya adquirido, como 
consecuencia de su uso continuado prévio al registro, um carácter distintivo, 
principalmente cuando el número de produtos o servicios para los que se 
solicita a marca es muy limitado y el mercado de referencia es muy específico 
(Tribunal Supremo. Sala de Contencioso. Sentencia. Recurso de Casación nº 
1512/2008. Madrid. Espanha).22 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo do que foi demonstrado no presente estudo conseguiu-se vislumbrar a 

aplicação da proteção telle quelle em detrimento de algumas normas do artigo 124, da 

LPI/96.  

Conclui-se que a invocação do telle quelle estaria totalmente descartada quando 

o sinal conflitasse com a norma do inciso III, que trata da proibição do registro de sinais 

contra à moral e aos bons costumes, bem como se o mesmo se constituísse em sinal 

                                                           
20 A Lei nº 17/2001 no art. 5.2 admite a distintividade adquirida. 
21 A Lei nº40/94 de 20 de dezembro de 1993 que dispõe sobre a marca comunitária admite a 
distintividade adquirida no art.7.3. 
22 A cor de per si carece normalmente da propriedade inerente a distinguir os produtos de uma 
determinada empresa. Não cabe excluir, sem embargo, que em circunstâncias excepcionais, uma cor por 
si só tenha adquirido, como consequência de seu uso continuado prévio ao registro, um caráter distintivo, 
principalmente quando o número de produtos e serviços para os que se solicita a marca é muito limitado e 
o mercado de referência é muito específico. 
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enganoso, proibição contida no inciso X, uma vez que ambos se enquadram na exceção 

prevista no artigo 6 quinquies (3) da CUP.  

Quanto aos incisos I, XI e XIV do artigo 124, da LPI/96 por serem de 

caráter oficial e proibidos, inclusive pelo artigo 6 ter da CUP, haveria a 

necessidade de se avaliar, no caso concreto, se os sinais, de fato, violariam a ordem 

pública. Assim, tais sinais poderiam ser utilizados livremente no comércio, desde 

que não levassem o público à falsa associação ou indução em erro sobre a 

existência de ligação entre o utilizador e o órgão ou entidade oficial. 

Inapropriada a alegação do telle quelle quando representasse dualidade de 

marcas (caso do inciso XX) ou quando o sinal colidisse com direitos de terceiros, 

representados pelas normas dos incisos II, IV, V, VI, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, 

XVIII, XIX, XXI, XXII e XXIII, do artigo 124. No entanto, se cumpridos certos 

requisitos estabelecidos nesses próprios artigos, a proteção telle quelle poderia ser 

invocada. 

No caso do inciso IV, desde que o requerente fosse o próprio órgão público; na 

situação dos incisos V, XIII, XVII, XIX e IX, contanto que não fossem suscetíveis de 

causar confusão ou associação indevida, ou, no caso da última norma citada, desde que 

também não induzisse à falsa indicação geográfica; na hipótese dos incisos II, XVIII e 

XXI, se os sinais estivessem revestidos de suficiente distintividade; no caso do inciso 

XXII desde que o requerente fosse titular do desenho industrial ou que o eventual titular 

do direito não apresentasse oposição ou nulidade ao pedido e na hipótese de direitos 

personalíssimos, norma dos incisos XV e XVI, desde que o requerente fosse o próprio 

titular do direito ou que obtivesse autorização ou consentimento do verdadeiro titular. 
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É importante salientar que, satisfeitas essas condições, o pedido de registro de 

marca de qualquer requerente, seja ele brasileiro ou estrangeiro, seria concedido 

independente da invocação da proteção telle quelle pelos titulares estrangeiros. 

Por fim, como a CUP descarta a alegação de não ser contra à ordem pública o 

simples fato da marca estar em desacordo com a legislação nacional, pode-se 

vislumbrar, por eliminação, que a aplicação do telle quelle prevaleceria sobre as normas 

dos incisos VI, VII e VIII, quando comprovasse que o sinal adquiriu um segundo 

significado, passando ele a ser visto como marca e não mais como uma simples 

designação do objeto, cor ou sinal utilizado somente como meio de propaganda.  

Em que pese toda a tentativa de harmonização das legislações que vem sendo 

elaboradas pela CUP e pelo Acordo TRIPS, ao longo dos anos, mostra-se o princípio do 

telle quelle ainda de um alcance muito limitado por três razões.  

A primeira deve-se ao fato de ser subutilizado pelos próprios titulares 

estrangeiros desses direitos.   

A segunda razão é de ordem prática: não é comum a aceitação da imposição da 

norma telle quelle durante o procedimento de exame de marcas em sede administrativa 

se o sinal representar qualquer conflito com a lei nacional.  

A terceira e última razão deve-se a existência de normas consideradas de 

interesse público que são as três exceções previstas na CUP que permitem a recusa 

desse tipo de proteção, que compreende não apenas três, mas uma série de proibições do 

artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial brasileira, o que confere, consequentemente, 

mais força à soberania dos países membros em detrimento do cumprimento das 

obrigações de ordem internacional. 
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UMA ANÁLISE CRÍTICA SOBRE O “PATENTEAMENTO” DE VARIEDADES DE 
PLANTAS - MÉTODOS DE MELHORAMENTO E SEUS IMPACTOS NO 
MERCADO DA COMUNIDADE EUROPEIA  

A CRITICAL ANALYSE ON PLANT VARIETY “PATENTING” - IMPROVEMENT 
METHODS AND ITS IMPACTS ON THE MARKET OF THE EUROPEAN 
COMMUNITY 

 

Charlene de Ávila1  

“Nada é natural na prática”. 
(Karl Polanyi) 

 

Resumo 
Na Europa, os "processos essencialmente biológicos para a produção de plantas" estão 
excluídos da patenteabilidade, bem como qualquer método que envolva cruzamento sexual 
e seleção, independentemente do grau de intervenção humana no processo de produção, 
exceto quando incluem um passo adicional de natureza técnica que introduz ou modifica seu 
“traço” genético. A legislação europeia permite o patenteamento de plantas, desde que não 
variedades, bem como permite pelo sistema UPOV de 1991 a sobreposição de exclusivas 
em um mesmo objeto imaterial. Entretanto, existem divergências hermenêuticas entre leis e 
práticas nas distintas legislações nacionais. As criações no âmbito biotecnológico no 
contexto das inovações agrícolas tornam-se emblemáticas porque entre a teoria e a prática 
há o hiato de “dois pesos e duas medidas” que é altamente regulado e centralizado pela 
política de mercado e por legislações deficientes e contraditórias.  
Palavras-chave: processo biológico, plantas, biotecnologia, políticas de mercado, patentes 
 

Abstract 
In Europe, the "essentially biological processes for the production of plants" are excluded 
from patentability, and so is any method involving sexual crossing and selection, regardless 
of the degree of human intervention in the production process, except when a further step of 
a technical nature introduces or modifies a genetic “trait” in the plant. European legislation 
allows patents protecting plants, provided that it is not a plant variety, and through the 1991 
UPOV system allows for overlapping exclusive rights in the same immaterial object. 
However, there are differences among interpretations¸ laws and practices in the different 
national laws. The biotechnological creations in the context of agricultural innovations 
become emblematic as the clash between theory and practice provides leeway for a gap of 
"two weights and two measures", highly regulated and centralized by market policy, imperfect 
and contradictory laws. This is what I will analyze in this study. 
Keywords: process biological; plants, biotechnology; market policy, patent 

                                                           
1Advogada. Mestre em Direito Empresarial. Consultora em propriedade intelectual na 
agricultura de Denis Borges Barbosa, Advogados. e.mail: charlene@nbb.com.br  
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Introdução 
 
 O Instituto Europeu de Patentes-EPO concede desde 1980 várias patentes 

sobre plantas e sementes derivadas de processos de melhoramento convencional. 

 Observa-se no presente estudo que as reivindicações para a concessão 

patentária para essas espécies de criações são extremamente amplas e muitas 

vezes, abarcam toda a cadeia alimentar, desde a produção ao consumo. 

 Em 2013, o EPO concedeu várias patentes de plantas, entre elas pimenta de 

variedade selvagem provenientes da Jamaica, tomates que foram desenvolvidos 

utilizando banco de genes internacional, girassóis por processos de mutagênese 

aleatória, soja silvestre originárias da Ásia e Austrália por processos de seleção, 

entre outras. 

 Esse fato nos demonstra que as decisões do EPO diluíram sistematicamente 

a proibição contida no artigo 53 (b) da EPC, no que diz respeito à concessão de 

patentes sobre variedades vegetais e animais e processos essencialmente 

biológicos de melhoramento de plantas e animais criando uma situação sem 

precedentes de absurdos legais. 

 Essas patentes promovem a concentração de mercado, dificultam a 

concorrência e servem para promover direitos monopolísticos injustos. 

Além disso, a concessão para essas espécies de criação retira o escopo da 

propriedade intelectual no sentido de buscar o desenvolvimento social, econômico e 

tecnológico de um País.   

 Neste sentido analiso no presente estudo a diferença entre patentes de 

invenção de produto e de processo, processos essencialmente biológicos sob a 

perspectiva do artigo 53 (b) da EPC, pedidos de patentes concedidas no IEP para 

processos considerados biológicos de melhoramento de plantas, variedades de 

plantas, como por exemplo, os casos brócolis e tomate, o case pimenta selvagem, 

case brócolis da Seminis/Monsanto, case tomate resistente à doença fúngica, case 
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girassol, as contradições dos artigos 4°, 8° e 9° da Diretiva 44/98 e, por fim, algumas 

considerações sobre o mercado de sementes na Europa. 
 
1. Algumas considerações sobre o tema proposto 

 
No final da década de 1980 houve intenso debate na Europa sobre as 

questões de patenteabilidade de criações no campo da biotecnologia com o objetivo 

de distinguir entre quais criações que poderiam incidir no campo das patentes e 

quais seriam excluídas, bem como a tentativa de harmonização das legislações dos 

Estados-membros nesse domínio. 

Em 06 de julho de 1998 foi publicada a Diretiva 44/98, relativa à proteção 

jurídica das invenções biotecnológicas, e aplicável a todos os Estados membros da 

comunidade europeia. Já em 1999, o Escritório Europeu de Patentes (EPO) decidiu 

incorporar a Diretiva como legislação secundária em regulamentos de execução 

daquela, juntamente com a Convenção da Patente Europeia, para o fornecimento de 

bases para decisões a cerca das questões que envolvem o campo biotecnológico. 

Anteriormente à criação da Diretiva 44/98, em 1994 foi adotado no âmbito dos 

Estados membros da Comunidade Europeia o Regulamento – CE n. 2100/94 com o 

objetivo de criar e assegurar um direito comunitário de proteção.  

O referido Regulamento baseia-se na Union Internationale pour La protection 

des Obtentions Végétables - Convenção da UPOV de 1991 e cria um sistema sui 

generis de direitos de propriedade intelectual para plantas e/ou variedade de plantas 

que se estende a todo território da Comunidade Europeia.  

No âmbito da UPOV de 1991 os requisitos objetivos para a proteção sui 

generis2 instituem que uma variedade de planta deve necessariamente ser nova, 

distinta, uniforme, estável e dispor de denominação própria: 

                                                           
2 Sui generis, palavra latina que significa “único” ou “especial”. A questão da proteção sui generis em 
propriedade intelectual para variedades de plantas tornou-se importantíssimo na sequencia da 
adoção do Acordo Trips. Como resultado de um compromisso de negociação, Trips exigiu a 
introdução de proteção de cultivar em todos os Estados membros, mas não impondo as patentes 
para tais criações. Desta feita, o artigo 27.3 dispõe que os Estados membros devem assegurar a 
proteção das variedades vegetais, quer por patentes ou por um sistema sui generis ou a combinação 
de ambos os sistemas. Como resultado o Trips conferiu aos Estados membros uma ampla liberdade 
de como implementar o sistema de cultivar. Singhal, Ashish Kumar. Plant patentig and farmers rights 
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 O requisito que se relaciona diretamente a inovação, no sentido de 
ser algo novo, é o de distinguibilidade. A cultivar precisa ser 
claramente distinta de qualquer outra cuja existência seja conhecida 
na data do pedido de proteção. Analisar a homogeneidade significa 
cerificar se a cultivar candidata à proteção, quando cultivada, 
mantém um padrão uniforme, considerando as características que 
foram utilizadas para descrevê-la, com base nos documentos oficiais. 
Ou seja, as várias plantas que, em conjunto, compõem a cultivar não 
podem apresentar características discrepantes entre si. É 
considerada estável a cultivar que mantém suas características 
preservadas, em relação aos descritores, em todas as gerações, 
quando multiplicada em cultivos sucessivos. A novidade não tem 
relação com a atividade inventiva das patentes. O atributo novidade 
diz respeito ao tempo de comercialização (considera-se 
comercialização, à primeira operação comercial envolvendo semente 
genética, básica e certificada da cultivar). A cultivar deverá também 
ter uma denominação própria, que permita sua identificação, seja 
distinta de outras cultivares e não induza a erro quanto as suas 
características.3 

 

Para os requisitos técnicos conferidos pelo sistema de propriedade intelectual, 

um direito a ser protegido – novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial, 

requisitos objetivos das patentes de invenção. Distintividade, homogeneidade, 

estabilidade, novidade (comercial) e denominação própria, para cultivares – sistema 

sui generis4. 

O direito à proteção sui generis, no caso da União Europeia acolhe os atos 

previstos no artigo 14(1) da UPOV de 19915 e abarca o material colhido da 

variedade protegida, bem como as variedades que foram essencialmente derivadas 

de uma variedade protegida, garantindo assim, uma proteção contra possíveis 

violações.  

Por outro lado, enquanto as variedades de plantas, como tal, são em tese 

excluídas da proteção patentária e protegidas por um sistema sui generis, na prática, 
                                                                                                                                                                                     
under Iprs Law with special reference to Indian Iprs Law. Advance in Agriculture and Biology, 2014. 
Vide: www.pscipub.com/AAB  
3 BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Proteção de cultivares no Brasil. 
Brasília: MAPA, 2011, p. 40-43. 
4 ÁVILA, Charlene de. Notas sobre patentes e certificados de cultivares: conflitos ou complementos 
de proteção? Revista da ABPI – Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, edição 118,  
mai/jun de 2012, p. 14. 
5 Artigo 14 (1). Atos relativos ao material de propagação. Sem prejuízo do artigo 15 e artigo 16, os 
seguintes atos relativos ao material de propagação da variedade protegida requerem a autorização 
do obtentor: (i) produção ou reprodução (multiplicação); (ii) condicionado para efeitos de 
multiplicação; (iii) oferta para venda; (iv) venda ou outro tipo de comercialização; (v) de exportação; 
(vi) importação; (vii) armazenagem para qualquer dos fins mencionados no (i) e (vi) acima. 

http://www.pscipub.com/AAB
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como resultado da própria natureza específica das criações biotecnológicas, podem 

em alguns casos cair sob o efeito de certas patentes. 

Para ilustrar, lembremos-nos do case G1/08 e G2/07 na decisão “Brócoli” e 

“tomate” cuja Câmara de Recurso do Instituto Europeu de patentes confirmou em 

2010 a exclusão de patente de “processos essencialmente biológicos” (processos 

com base em seleção e cruzamento).  

Na prática a decisão demonstrou que uma planta ou uma parte de uma planta 

podem ser patenteáveis somente se for produzida por um processo que não se 

baseia em processos de cruzamento e seleção. 

 Significa que os processos não microbiológicos que contenham ou consistam 

em cruzamento sexual dos genomas das plantas não são patenteáveis sob a égide 

do artigo 53(b)6 da Convenção sobre Patente Europeia – EPC.  

Mesmo se existirem técnicas adicionais envolvidas no processo, as etapas 

técnicas servirão meramente para permitir ou auxiliar o desempenho do cruzamento 

ou os passos da seleção7. 

O EPO como órgão executivo da Organização Europeia de Patentes é 

responsável pelas analises dos pedidos tal como previsto na Convenção sobre 

Patente Europeia – EPC, assim, segue a estrutura no quadro abaixo: 

                                                           
6 Artigo 53: exceções à patenteabilidade: as patentes europeias não serão concedidas em relação a: 
(a) invenções a exploração comercial de que seria contraria à ordem pública ou moralidade, essa 
exploração não deve ser considerada como tal pelo simples fato de ser proibida por lei ou 
regulamento de alguns ou todos Estados contratantes; (b) planta ou animal variedades ou processos 
essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais; esta disposição não se aplica aos 
processos microbiológicos ou a seus produtos; (c) métodos de tratamento do ser humano ou corpo ou 
animal por cirurgia ou terapia e métodos de diagnóstico aplicados ao corpo humano ou animal; esta 
disposição não se aplica aos produtos, em especial ás substancias ou composições para uso em 
qualquer destes métodos. 
7 Sobre essa questão vide Interface dos direitos protetivos em propriedade intelectual: patentes e 
cultivares. Ávila, Charlene. Revista da ABPI- Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, n. 112, 
mai/jun de 2011. (Ao analisar o objetivo sistêmico do enunciado do artigo 53(b) da EPC na qual a 
Decisão baseou-se, constata-se que: mesmo que os processos “essencialmente biológicos” para a 
produção de plantas sejam considerados invenções, sejam satisfeitos os critérios condicionantes – 
novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial, os processos não serão considerados 
passíveis de proteção pelos mecanismos de patentes, vem que a decisão não considerou relevante: 
(a) se uma etapa de natureza técnica é nova ou conhecida; 9b) se é trivial ou se constitui em uma 
alteração fundamental de um processo conhecido; (c) se poderia ocorrer na natureza e (d) se a 
essência desta invenção reside neste processo. 
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Structure of European Patent Organization, EPOrg (source: Lebrecht & Meienberg, 
2014) – Estrutura da Organização de Patente Europeia. 
 
Como regra geral, as criações no campo biotecnológico para incidir em 

patentes devem necessariamente ajustar-se aos requisitos objetivos de 

pantenteamento – que sejam uma invenção, dotada de novidade, atividade inventiva 

e aplicabilidade industrial, comum a todas as leis de propriedade intelectual.  É 

necessário, além disso, que não recaiam em uma das proibições legais ao direito de 

exclusiva.  

Pelos diplomas legais da comunidade europeia, as invenções biotecnológicas 

são patenteáveis desde que não incidam, em tese, no enunciado do artigo 53 da 

EPO.  

Portanto, a exclusiva patentária não abarcará: 

→ Qualquer invenção cuja exploração comercial seja contrária à ordem 

pública ou aos bons costumes;  

→As variedades de plantas e animais; 
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→ Processos essencialmente biológicos para produção de plantas e animais,  

→Os métodos de tratamento do corpo humano ou animal por cirurgia ou 

terapia; 

 →Métodos de diagnóstico praticado no corpo humano ou animal e; 

→ As descobertas propriamente ditas8. 

Muito embora o artigo 53 do EPO declare explicitamente que as invenções 

contrárias a “ordem pública ou aos bons costumes” não são patenteáveis, a questão, 

a saber, é qual a conceituação exata para esses fundamentos.  

O conceito de “ordem pública9” significa segurança pública, a integridade 

física do indivíduo e o do meio ambiente além da ordem correta de toda a 

sociedade.  

Já os fundamentos relativos à “moralidade10” são incertos e flexíveis, pois 

estão adstritos ao tempo e lugar de cada cultura, de cada país.  

Note-se que não existe uma definição uniforme e universal dos fundamentos 

de “moralidade e ordem pública”, portanto tal classificação depende de uma 

hermenêutica particular levando-se em consideração as especificidades de cada 

país, voltadas à adequação das situações e suas necessidades particulares. Por 

exemplo, a criação relativa a plantas transgênicas, exceto microrganismos 

transgênicos, conformar-se-ia à cláusula de moralidade em algumas legislações. 
                                                           
8 Vide: Recentes precedentes da Comunidade Europeia em propriedade intelectual. Ávila Charlene 
de. Revista da ABPI – Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, n. 116, jan/fev de 2012. Em 
novembro de 2008 no Case WARF/Thompson (G 0002/06) abriu precedente sobre a não concessão 
de patente que envolve o uso e destruição de embriões humanos, exceto células estaminais 
humanas. (...) como uma questão de fato a restrição á patenteabilidade, não se aplica às invenções 
relativas à células estaminais humanas (ou culturas de células), em geral, mas apenas para aquelas 
obtidas pela utilização e destruição de embriões humanos. Consequentemente, as invenções 
relativas a células estaminais humanas obtidas por meio de destruição de embriões humanos, não 
estão excluídos de patentes de acordo com a regra do artigo 28 © do EPC. “Aqui o princípio do 
“consentimento” livre e esclarecido do doador do embrião deve provavelmente também ser 
levantada”. De modo semelhante, em 2011 o Case Brustle (C-34/10) excluiu da patenteabilidade a 
destruição de embrião humano. 
9 O termo “ordem pública”, derivado do direito Frances, não é um termo fácil de traduzir para o inglês, 
e, portanto, o termo original em Frances é utilizado em Trips. Ele expressa as preocupações sobre 
assuntos que ameaçam as estruturas sociais, que unem uma sociedade em conjunto, ou seja, 
questões que ameaçam a estrutura da sociedade civil como tal. UNCTAD, p. 375. 
10 A “moral” é o grau de conformidade com os princípios morais. O conceito de moralidade é relativo 
aos valores que prevalecem na sociedade. Estes valores não são os mesmos em cada cultura e 
países e suas mudanças ao longo do tempo. Seria inadmissível que os escritórios de patentes 
concedam a exclusiva para qualquer tipo de invenção, sem qualquer consideração sobre 
“moralidade”. UNCTAD, op. cit. 
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Assim, nos termos do artigo 53 (a) da EPC, a questão relevante não é se os 

organismos vivos estariam excluídos da patenteabilidade, enquanto tal, mas sim, 

que a publicação ou exploração de uma invenção relacionada a determinado 

organismo vivo seja considerada contrária a “ordem pública” ou a “moralidade”.11 

No que diz respeito ao melhoramento de plantas o artigo 53 da EPC contém 

duas exceções à patenteabilidade: 

→Os produtos definidos como “variedades vegetais e animais” e, 

 →Os processos definidos como “essencialmente biológicos para a produção 

de plantas e animais” (com exceção dos processos microbiológicos e aos produtos 

derivados).  

Se observarmos a evolução histórica do artigo 53 (b) da EPC o termo 

“puramente biológico” foi substituído pelos legisladores à época da EPC de 1973 por 

“essencialmente biológico”, por entenderem que o termo “puramente biológico” seria 

muito restritivo para as análises de concessão da exclusiva patentária. 

Nesse contexto, a interpretação do artigo 53 da EPC se assenta da seguinte 

forma: 

→As variedades de plantas são os únicos produtos vegetais explicitamente 

excluídos da patenteabilidade; 

→ Produtos vegetais que não estejam limitados a variedades de plantas 

abarcarão a proteção da exclusiva patentária. 

As variedades de plantas são os únicos produtos vegetais explicitamente 

excluídas da patenteabilidade. Produtos vegetais que não estão limitados a 

variedades de plantas não estão excluídos da proteção da exclusiva patentária. 

A maneira pela qual a variedade é obtida, ou seja, o processo para produzir a 

variedade vegetal – não é afetada pela exclusão por patentes de tal produto. Pode-

se patentear um processo para produzir a variedade. 

De outro lado, enquanto não é possível patentear, por exemplo, uma 

variedade de maçãs com um maior teor em vitamina C, é possível a concessão de 

uma reivindicação geral sobre as plantas com um teor elevado de vitaminas como 
                                                           
11 Neste sentido Vide Decisão T.356/93 em 
www.law.washington.edu/casrip/newsletter/default.aspx?year=1995&article=newsv2i2eu  

http://www.law.washington.edu/casrip/newsletter/default.aspx?year=1995&article=newsv2i2eu
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uma invenção, portanto, patenteável. Lógico que os requisitos de atividade inventiva 

para uma patente abrangente serão, provavelmente, muito mais difíceis de 

satisfazer do que seria a solução do mesmo problema no âmbito de uma só 

variedade.  

 Consequentemente, todas as variedades de maçã que atenderem a 

reivindicação geral estão incluídas no âmbito da patente, tornando-se,  de fato, 

sujeitas à patente.  

Assim, o artigo 53 (b) não exclui produtos vegetais que são definidos em uma 

reivindicação de produto, quer pelas características do processo, quer pelas 

características estruturais. 

Neste mesmo sentido, assenta-se o artigo 27(b) da EPC: “as invenções 

biotecnológicas devem também ser patenteáveis se disserem respeito a plantas ou 

animais e se a exequibilidade técnica da invenção não se limitar a uma determinada 

variedade vegetal ou animal12”. 

A ausência de uma exclusão factível sobre a questão da patenteabilidade do 

artigo 53 (b) que: 

→ Para plantas ou material vegetal que não sejam variedade vegetal definida 

por uma reivindicação de produto ou processo; 

→ Cuja característica do processo a defina como “essencialmente biológico”, 

a regra do artigo 27 (b) do EPC cria um insustentável ambiente de insegurança 

jurídica e complexidades vez que as criações relativas às plantas e animais são 

patenteáveis sob a condicionante de que a factibilidade técnica da criação não 

esteja adstrita a uma única variedade vegetal ou espécie animal. 

 

2. Problemas relacionados a concessão de patentes sobre materiais vegetais 
omissos nas legislações nacionais 
 

O escopo do Acordo Trips estabelece standards mínimos de proteção à 

propriedade intelectual de acordo com as especificidades de cada Estado-membro a 

                                                           
12CIPA.  Amicus curiae brief on question referred bu technical board of appel 3.3.04 in case T 83/05 to 
the enlarge board of appel – pending as G2/13. www.cipa.org.uk/2013-enlarged-board-of-appea  

http://www.cipa.org.uk/2013-enlarged-board-of-appea
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fim de garantir que cada qual forneça proteção efetiva e adequada a facilitar o 

comércio concorrencial. 

Assim, as disposições do Acordo são redigidas em termos gerais em 

reconhecimento da natureza territorial dos direitos relativos à propriedade intelectual 

e as especificidades de cada Estado-membro. 

A disposição relevante em relação à matéria viva vem apregoada no 

enunciado do artigo 27 que estabelece como requisito básico a não discriminação 

para todas as criações suscetíveis de proteção patentária. Assim, dispõe que os 

Estados-membros devem proteger por patentes todos os tipos de invenções, 

independente da área tecnológica. 

Como requisito facultativo, o Acordo deixa a cargo dos Estados-membros três 

categorias de exclusão da proteção, a saber: 

→invenções contrárias à moralidade – artigo 27.2; 

→invenções que assumem as formas de diagnósticos terapêuticos ou 

cirúrgicos para seres humanos e animais – artigo 27.3 (a) e, 

→invenções relativas a plantas e animais – artigo 27.3. (b). 

 Salienta também, o Acordo, que os Estados-membros não podem excluir da 

proteção patentária, microorganismos ou processos não-biológicos ou 

microbiológicos por vislumbrar o desenvolvimento da indústria farmacêutica e na 

dependência desta ao sistema de patentes para proteger e dinamizar os resultados 

de suas pesquisas e investimentos. 

 No entanto, a lei de patentes não é um estatuto de proteção ao investimento – 

e nem dos inventores, não é um mecanismo de internacionalização do nosso direito, 

nem um lábaro nacionalista; é e deve ser lida como um instrumento de medida e 

ponderação, uma proposta de um justo meio, e assim interpretado. E no que 

desmensurar deste equilíbrio tenso e cuidadoso, está inconstitucional13. 

 Não há nas regras do Acordo Trips quaisquer definições restritivas do que 

sejam plantas, animal, microorganismos, processos não biológicos, microbiológicos 

ou variedade vegetal. 

                                                           
13 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução a propriedade intellectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2003, p. 499. 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
UMA ANÁLISE CRÍTICA SOBRE O “PATENTEAMENTO” DE VARIEDADES DE PLANTAS - MÉTODOS DE 
MELHORAMENTO E SEUS IMPACTOS NO MERCADO DA COMUNIDADE EUROPEIA  

512 

 

PIDCC, Aracaju, Ano IV, Edição nº 08/2015, p.502 a 541 Fev/2015 | www.pidcc.com.br 

  Note-se, no entanto, que é de crucial importância para os Estados-membros 

a definição desses termos em suas legislações porque qualquer divergência a partir 

de uma norma de um País sobre seus significados podem gerar um intenso 

escrutínio nas normas nacionais, além de manifesta insegurança jurídicas entre as 

partes interessadas. 

 Entretanto, as interpretações jurídicas de conceitos científicos, tais como 

“microorganismos, processos essencialmente biológicos, processos não biológicos, 

microbiológicos e outros”, suscitam a questão: 

 Qual a linguagem apropriada para fins de definição de matéria patenteável? A 

linguagem da ciência, da lei ou do mercado? 

 Existem nas leis de propriedade intelectual de diversos países, distintas 

derrogações relativas ás plantas ou variedades vegetais ou mesmo uma não 

elegibilidade por mecanismos de patentes de materiais genéticos ou biológicos, sem 

referência específica sobre “plantas”, ou mesmo sem uma conceituação clara das 

criações que incidem na exclusão de proteção patentária.  

Assim, as exclusões são referendadas nas leis nacionais com diversos 

contextos e redações e, variam significadamente no âmbito de aplicação de acordo 

com os dispositivos legais pertinentes, como demonstra um estudo da Organização 

Mundial de Propriedade Intelectual – WIPO14: 

→plantas e animais, exceto microorganismos; 

→plantas e animais o todo ou qualquer parte deles que não sejam 

microorganismos, mas incluindo as sementes, variedades e espécies. 

→materiais vivos e substancias existentes na natureza; 

→material biológico e genético que ocorre na natureza ou derivados deles por 

reprodução; 

→Materiais biológicos naturais; 

→seres vivos, no todo ou em partes, com exceção dos microorganismos 

transgênicos; 

                                                           
14 WIPO, Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights, 
Document prepared by the Secretariat, SCP/13/3, 2009, available at 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_13/scp_13_3.pdf , p. 16. 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_13/scp_13_3.pdf
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→seres vivos naturais, no todo ou em parte, e material biológico, incluindo o 

genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo encontrados na natureza, ou dela 

isolados. 

Na verdade, muito embora a evolução da biotecnologia venha acompanhada 

de uma série de questionamentos sobre as vantagens ou desvantagens de conceder 

patentes para materiais vivos e, portanto, desnecessária qualquer definição dos 

termos cruciais para essas espécies de criações, o fato é que, uma definição ou 

conceituação clara e factível manteria as exclusões em vez de alavancar as 

inclusões, além de que preveniria a concessão de patentes amplas, difusas e mal 

examinadas.  

Como resultado, a proteção por mecanismos de patentes está disponível em 

alguns países como, por exemplo, os da União Europeia, para grupos de plantas 

que abrangem mais do que uma variedade, desde que o titular da patente não 

alegue uma variedade vegetal como tal15. Dessa maneira, toda criação e seus 

componentes que não seja uma variedade de plantas em si, são abarcadas pelos 

mecanismos de patentes. 

Muito embora, em um sentido comum o termo “microorganismo” não abarcar 

“células” e seus componentes subcelulares, na prática os escritórios de patentes 

europeus – EPO ampliaram sobremaneira o conceito a fim de incluir na incidência 

patentária, células de materiais vegetais e suas partes. 

Mas, a maioria das legislações nacionais não introduziram disposições claras 

e inequívocas para lidar com os problemas específicos quanto ao patenteamento 

dessas tecnologias, como por exemplo, a autorreplicação dos materiais vegetais, ou 

mesmo a incorporação de várias construções gênicas de uma planta sob a proteção 

de patentes com vários titulares de direitos distintos. 

                                                           
15 Como  exemplo dessa declaração, produtos derivados de métodos de cruzamento e seleção 
(sementes, frutos, plantas, material de reprodução); todas as etapas do processo de criação, com 
exceção da combinação de cruzamento e seleção subsequente (tal como a seleção anterior ao 
método de cruzamento); plantas e animais descritos ou selecionados por sua condição genética ou  
características genótipas); todas as plantas e animais com uma mudança em sua condição genética 
que não é causada pela combinação de todo o genoma por mutagênese aleatória, entre outros 
casos, já mencionados neste estudo, mas, não exaustivamente. Variedades de plantas, até então, 
proibidas de abarcar a proteção patentária, desde que não se enquadrem como variedades vegetais 
são reivindicadas explicitamente, criando assim, precedentes absurdos sob “os arrepios da lei”. Vide: 
Ávila, Charlene, op. cit, no prelo, 2015. 
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3. Breves considerações sobre patentes de invenção de processo e de produto 
 
 Uma patente pode proteger um processo ou um produto, conforme seja um 

desses objetos a tecnologia nova. No caso de patentes relativas à biotecnologia, 

ainda se notam patentes de métodos de utilização16. 

 A distinção entre patentes de produto e de processo é muito importante na 

medida em que o efeito da proteção conferida pela exclusiva difere em função da 

categoria a que pertence à reivindicação.  

As reivindicações para patentes de produto incluem as referências técnicas, 

que são parâmetros físicos, do produto objeto da patente. 

 Assim, as patentes de produto incidem sobre uma realidade física, uma coisa 

corpórea, um produto que será inserido no mercado podendo, por exemplo, ser um 

dispositivo, uma composição, uma substancia, uma máquina. 

 As patentes de processo incidem sobre uma atividade desenvolvida em várias 

etapas ou sobre métodos ou procedimentos de utilização estando relacionada 

aquela determinada atividade inventiva, podendo ser objeto de patente os processos 

novos para obtenção de produtos, substância ou composições, entre outros. 

 Barbosa17 ao se referir as patentes de produto e processo nos diz que: 
Quando a tecnologia consiste na utilização de certos meios para 
alcançar um resultado técnico através da ação sobre a natureza, 
tem-se no caso uma patente de processo18. Assim, o conjunto de 
ações humanas ou procedimentos mecânicos ou químicos 
necessários para se obter um resultado (...) serão objeto desse tipo 
de patente.  
A tecnologia pode ser, por outro lado, relativa a um objeto físico 
determinado: uma máquina, um microorganismo, um elemento de um 
equipamento, etc. A patente que protege tal tipo de tecnologia é 
chamada de “patente de produto”.  
 

4. Dos processos essencialmente biológicos 
                                                           
16 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Patentes. Tomo II. Lumem Juris, 
2010, p. 1.270-71. 
17 BARBOSA, op. cit. p. 1271-72. 
18 Não existe até agora nas leis de patentes brasileiras a proteção aos “processos mentais” como as 
equações, as técnicas de venda, etc. Segundo a doutrina clássica é necessária a ação sobre a 
natureza – fisicamente – para se ter um objeto patenteável. (...) A noção de “processo” pode ser mais 
bem expressa pelo termo “meio”: são os agentes, órgãos e procedimentos que levam à obtenção seja 
de um produto, seja de um resultado. Vide: Burst e Chavanne. Droit de la propriété Industrielle. 
Dalloz, p. 47. 
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Já afirmei em estudos anteriores que tanto o Trips quanto o EPC (European 

Patent Convention) não definem o termo “processo essencialmente biológico” para 

produção de plantas e animais.  

A Diretiva 44/98 referente às criações biotecnológicas apregoa através de seu 

enunciado 2°(2) que “os processos de obtenção vegetais ou animais são 

considerados essencialmente biológicos se constituírem integralmente em 

fenômenos naturais como cruzamento ou seleção”.  

Para esse enunciado, os processos de cruzamento e seleção, 

independentemente da interferência humana, são considerados naturais mesmo se 

ocorrer um processo de natureza técnica. 

No entanto, a tentativa de interpretação para o termo “processos 

essencialmente biológicos” foi desenvolvida na decisão T 320/87, baseada na 

acepção do artigo 53 (b) da EPO - confirmada posteriormente nas decisões T 83/05 

e T 356/93, cujos critérios determinaram, por negativa, o que seriam “processo não 

essencialmente biológico”. E quais foram os critérios? 

→ que a totalidade da intervenção humana e seu respectivo impacto sobre o 

resultado devem ser determinados; 

→ que a avaliação deverá ter por base a essência da invenção; 

→ que o impacto deve ser decisivo no resultado final; 

→ que a contribuição para o “state of art” deve ir além de um nível trivial, 

necessário à presença de uma etapa técnica; 

→ que a totalidade e a sequencia das operações ou etapas não deve ser 

semelhante àquela que ocorre na natureza e nem corresponder aos processos 

convencionais para obtenção de plantas; 

→ que a alteração fundamental de um processo poderá estar tanto em suas 

etapas, como na sequencia dessas etapas, se várias etapas forem reivindicadas. 

Em alguns casos, o efeito pode ser visto no resultado. 

Por sua vez o Trips em seu artigo 27.3 (b)19 permite a exclusão da 

patenteabilidade de processos essencialmente biológicos – conceito elaborado 

                                                           
19 Embora o Acordo Trips tenha literalmente seguido o texto da EPC DE 1973 existem duas 
importantes diferenças entre os institutos: Por um lado, a exclusão de patentes no EPC é obrigatória, 
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inequivocadamente a partir da Convenção sobre patente europeia apesar de uma 

interpretação bastante hermética20. E por que a interpretação da CPE pode ser 

considerada hermética?  

Note-se que a noção de “processo essencialmente biológico” foi adotado 

tendo como parâmetro o grau de “intervenção técnica” que deverá desempenhar um 

papel importante para determinar ou controlar os resultados para que seja o 

“processo” patenteado. 

De acordo com essa noção, o melhoramento convencional de plantas e seus 

métodos não são considerados patenteáveis. Em contraste, os métodos baseados 

em biotecnologia moderna (cultura de tecidos, inserção de genes em plantas), onde 

a intervenção técnica21 é significativa, será patenteável22.  

Esta abordagem para a definição de “o problema técnico objetivo” pode ser 

comparada a definição feita pelo Tribunal Federal de Justiça Alemão – BGH 

1069/03/27 que estabeleceu no caso “Rote Taube23” um padrão ainda válido aos 

parâmetros do EPC mesmo que este não defina o que seja “invenção”: 
Nesta decisão, na versão da tradução para o inglês, o Tribunal 
Federal de Justiça Alemão definiu o termo “invenção” de modo a 
exigir um ensinamento técnico. O termo “ensinamento técnico” foi 
caracterizado como um ensinamento para utilizar metodicamente 
forças naturais controláveis para conseguir uma causa e um 
resultado perceptível. 

  

                                                                                                                                                                                     
enquanto no Trips se constitui uma faculdade. Por outro lado, o Trips introduz o conceito de 
processos não biológicos, ausentes no EPC. 
20 Vide Decisão T 320/87 Lubrizol (1990), o EPO considerou que “uma nova combinação de técnicas 
para criação de plantas que resulta em plantas e sementes é patenteável”. 
21 Venho apregoando em vários estudos relativos ao tema que “a intervenção direta do homem 
alterando o estado da natureza, não são elencados como requisitos objetivos da patenteabilidade e 
sim, muito mais próximos a apropriabilidade do que um requisito para a concessão da exclusiva 
patentária”. A própria EPO em algumas decisões enfatiza que a simples intervenção humana não 
confere por si só, a existência de um dos requisitos técnicos mais importantes para a concessão de 
exclusiva patentária – a atividade inventiva. Vide: Decisão T 320/87 confirmada em decisões 
posteriores T 83/05, T 356/93, T 1242-1296/08. 
22 UNCTAD Resource Book, p. 393. 
23 A decisão do Supremo Tribunal Alemão no caso Rote Taube é a primeira a admitir que os 
processos de natureza biológica são. A priori, patenteáveis, se reunirem os requisitos gerais exigidos 
pelos direitos das patentes. 
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 A referência acima é surpreendentemente reminiscência de uma passagem 

nas observações preliminares em uma obra intitulada “Um tratado sobre a lei de 

patentes de invenções úteis” de George Ticknor Curtis24: 
É evidente, portanto, que todo ato de invenção, no departamento de 
artes úteis, abrange mais que um novo arranjo de partículas de 
matéria. O objetivo desses novos arranjos é produzir algum efeito 
novo ou resultado, pondo em atividade alguma lei latente, ou força, 
ou a propriedade, em um novo aplicativo, por meio da qual, o novo 
efeito ou o resultado pode ser realizado. Em todas as formas em que 
a matéria é utilizada, em cada produção do engenho do homem, ele 
conta com as leis da natureza e as propriedades da matéria, e busca 
por novos efeitos e resultados por meio de sua agência e ajuda. 

 
Como anteriormente mencionado, a Diretiva 44/98 considera os processos 

de cruzamento e seleção como fenômenos naturais, pouco importando se existe 

uma interferência humana de cunho técnico. 

Entretanto, esta questão não resta pacificada, vez que demandas judiciais (T 

1242/06 e T 83/05) alegam que existe contradição do artigo25 2° (2) no sentido de 

que os métodos de cruzamento e seleção como processo de melhoramento 

tradicional de plantas não ocorrem na natureza sem a interferência humana, sendo, 

portanto, considerados técnicos e passíveis de proteção via patentes. 

Como consequências dessa declaração podem ser vislumbradas várias 

concessões: 

Senão vejamos: 

 
5. Das patentes de processos e métodos essencialmente biológicos  

 
Curiosamente, existem patentes concedidas pela EPO que vão de encontro 

com a proibição de concessão de exclusiva para processos essencialmente 

biológicos, como também reivindicações de métodos e suas fórmulas, como por 

exemplo: a patente PE 0483514 concedida a Advanced Technologies Ltd. em 2000 

que diz respeito a melhoramento genético de árvores; a patente PE 0537178 para 
                                                           
24 CURTIS, Paul. Essentially biological processes for the production of plants and animals – EPO 
Enlarged Appel Board decisions G2/07 and G1/08 – Essentially Biological processes. 
www.patents4life.com/essentially-biological-process Encontrada em 
https://www.jurion.de/Urteile/BGH/1969-03-27/X-ZB-15_67 visitada em 17/12/2014. 
25Diretiva 44/98 artigo 2° (...)  2°(2) que “os processos de obtenção vegetais ou animais são 
considerados essencialmente biológicos se constituírem integralmente em fenômenos naturais como 
cruzamento ou seleção”. 

http://www.patents4life.com/essentially-biological-process
https://www.jurion.de/Urteile/BGH/1969-03-27/X-ZB-15_67
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um método de melhoramento convencional – genotipagem para petróleo concedido 

para a Dupont em 2007, a PE 1129615 – reivindicando métodos e fórmulas de 

plantas e animais através de um melhoramento genético, entre outras. 

 Note-se que a EPO concedeu repetidamente patentes para estas criações 

que chocam frontalmente com os preceitos legais por eles impostos de forma a 

comprometer os limites da patenteabilidade.  

De acordo com Correa26 quase 25% de todos os pedidos de patentes no IEP 

no ano de 2008 relaciona-se com plantas desenvolvidas por cruzamento 

convencionais.  

Até o presente ano de 2014, o Instituto Europeu de Patentes (EPO) já 

concedeu milhares de patentes sobre plantas e sementes, com um número cada vez 

maior de patentes sobre plantas e sementes derivadas de melhoramento 

convencional.  

Cerca de 2.400 patentes sobre plantas e 1.400 patentes sobre animais foram 

concedidos na Europa desde a década de 1980. Mais de 7.500 pedidos de patente 

de plantas e cerca de 5000 patentes para os animais estão pendentes27.  

A EPO já concedeu mais de 120 patentes em melhoramento genético 

convencional e cerca de 1000 pedidos estão pendentes. O escopo de muitas 

patentes que foram concedidas é extremamente amplo e muitas vezes cobre toda a 

cadeia alimentar, desde a produção ao consumo28. 

 

6. Alguns pedidos de patentes no IEP bem como de patentes concedidas.  
 

Numero EP Empresas Espécies Método de 
reprodução 

Reivindicações 

EP 1786901 Dow 
agrosciences 

 
Cereal 

Mutagênese ou 
engenharia 
genética 

Sementes, 
ração e a 
planta. 

EP 1708559 Arcadia Trigo mutagênese Seleção DNA 
                                                           
26 CORREA, Carlos. Trips-related patent flexibilities and food security – options for developing 
countries. Policy Guides. International Centre for Trade and sustainable Development, September, 
2012. 
27 European patents on plants and animals – is the patent industry taking control of our food? Report 
“no patents on seed”, 2014. www.no-patents-on-seeds.org 
28 European patents on plants and animals – is the patent industry taking control of our food? Report 
“no patents on seed”, 2014. www.no-patents-on-seeds.org  

http://www.no-patents-on-seeds.org/
http://www.no-patents-on-seeds.org/
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EP 1931193 

 
 
Enza Zaden 

 
 
Pepino 

 
 
Seleção 
(marcador) 

Planta,  

sementes e 

 frutas 

EP 2142653 Monsanto Algodão Exposição a 
externo fatores 

Métodos 

EP2240598 Enza Zaden Pepino Seleção 
(marcador) 

Seleção 

 
EP 1973396 

 
Rijk Zwaan 

 
Alface 

 
Descoloração 

Planta, 
sementes e 
produtos 

EP1420629 North west 
plant breeding 

 
Trigo 

Mutagênese e 
engenharia 
genética 

Plantas, parte 
da planta e 
DNA. 

EP 0965631 Consejo 
Superior 

Girassol Mutagênese Óleo, planta e 
sua progênie. 

EP 2115147 Enza Zaden Alface Mutagênese Planta e 
método 

EP 1261252 Dupont Girassol Mutagênese Planta, método, 
semente e 
pólen. 

EP 1804571 De Ruiter 
Seeds 
/ Monsanto 

 
Pimenta 

Seleção 
(marcador) 

Planta, triagem 
e o método de 
introdução na 
planta. 

EP2140023 Syngenta  
Pimenta 

Seleção 
(marcador) 

Planta, 
sementes e 
frutos 

EP 1853710 Rijk Zwaan Todas espécies Homozigoto de 
planta 

Métodos de 
controle de 
meiose 

EP 1597965 Seminis/ 
Monsanto 

Brocoli Cruzamento e 
seleção 

Planta, 
sementes e a 
colheita. 

EP 2244554 Nunhems BV Cebola Seleção Planta, 
semente e 
colheita 

EP 1263961 Limagrain Trigo Seleção 
(marcador) 

Planta, grãos e 
farinha 

 
EP 1874935 

 
DuPont 

 
Milho 

DNA, seleção e 
cruzamento e 
engenharia 
genética 

plantas, 
semente, 
descendência, 
seleção e 
cruzamento  

 
EP 1947925 

 
Syngenta a.o. 

 
Trigo 

Seleção, 
mutagênese e 
engenharia 
genética 

Planta, 
semente e seu 
método de 
produção 

EP 1503621 Syngenta Melancia Reprodução de 
planta 

melancia 

EP 2114125 University of 
Kansas 

Sorgo Seleção e 
engenharia 
genética 

Planta, 
semente e DNA 
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EP2255006 Semillas Fito Tomate Seleção por 

marcador 
Seleção 

EP1988764 Rijk Zwaan Várias espécies Mutagênese, 
descoloração. 

Screening 

 
EP2158320 

 
Bayer 

 
Milho 

Qualquer 
método – 
(amylase) 

Farinha e 
alimentos que 
contenham o 
amido 

EP2173887 Biogemma Milho Seleção por 
marcador 

Grão e seu uso 
na alimentação 

 
EP 1812575 

 
De Ruiter seed/ 
Mosanto 

 
Tomate 

 
Seleção por 
marcador e 
cruzamento 

plantas, 
sementes, 
frutos, 
cruzamento 
("Transferência 
de ácido 
nucleico") 

Fonte adaptada: Patents granted on plants and animals | European patents on plants and 
animals. (Patentes concedidas de plantas e animais | patentes europeias de plantas e animais), 
2014 
 

Talvez, as razões pelas quais as patentes biotecnológicas encontram-se no 

centro das tensões internacionais e litígios estão intimamente ligados à visão 

tradicional do que vem a ser “técnica”, bem como as relações entre Ciência e 

Direito29, senão vejamos: 

Partindo do princípio que um processo essencialmente biológico não é 

patenteável, a grande complexidade esta em definir o que significa realmente 

“processo essencialmente biológico”. Como o Direito vem interpretando essa 

questão? Como a biologia ou a biotecnologia considera essa questão? 

 Oras, existem disparidades de decisões nos mais diversos Tribunais de 

modo não linear e que na prática são decididas caso a caso, simplesmente porque 

não há um consenso com relação a essa particularidade. 

                                                           
29 Vide J. Boyle, Shamans. Software: direito e a construção da sociedade de informação, Harvard 
University Press, Cambridge Ma. 1996 e LM Guénin, Patentes, Ética e formas de vida em TJ 
MURRAY, Mehlman MJ, Enciclopedia de ética, legal e os aspectos políticos da biotecnologia, John 
Wiley & Sons, Boston Ma., 2000, p. 866-880. 
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Outra complexidade é que as criações relativas às plantas ou animais são 

patenteáveis sob a condicionante de que a factibilidade técnica da criação não 

esteja adstrita a uma única variedade de planta ou animal. 

Por outro lado, um pedido às quais diversas variedades de plantas não sejam 

especificamente reivindicadas, não as exclui da patenteabilidade sob o abrigo do 

enunciado do artigo 53(b), ainda que o pedido possa contemplar diversas 

variedades de plantas.  

Este é um ponto de extrema complexidade, dada a não homogeneidade de 

interpretações e resultados finais quanto ao tipo de proteção; quanto à concessão ou 

não de exclusiva patentária ou mesmo; sobre a possível incidência de 

interpenetração de proteções em um mesmo objeto imaterial, mesmo sendo a 

sobreposição de exclusivas permitida no âmbito da comunidade europeia. 

O resultado é que existem muitos pedidos que são analisados e debatidos na 

sua tecnicidade extremamente controversos e dúbios quando da  interpretação nos 

Tribunais, justamente pela ausência de delimitação prática entre o que é biológico e 

o que é técnico, o que é microbiológico, o que é potencialmente danoso ao meio 

ambiente, entre outras questões de cunho político, econômico e ideológico. 

Esse contexto associa-se à própria natureza do desenvolvimento das 

biotecnologias, não raro na zona ainda nebulosa da fronteira de conhecimentos em 

ciências da vida e do uso de sistemas computacionais complexos para tratamentos 

de dados e simulação de situações em processos biológicos30. O fato é que quase 

sempre o Direito não acompanha a Ciência.  

Enfim, outra questão importante a salientar é que ao se analisar as 

reivindicações de patentes deve-se atentar para qual o problema técnico a ser 

resolvido, se estão presentes os requisitos objetivos – invenção, novidade, atividade 

inventiva e aplicabilidade industrial, a fim de que encontre um resultado de efeito útil, 

concreto e tangível, e por fim, que a contribuição para o estado da arte ultrapasse o 

nível trivial imprescindível à presença de uma etapa técnica. 

                                                           
30 Segundo Mayor é também necessário levar em conta os desafios de caráter ético colocado pelo 
desenvolvimento das biotecnologias. MAYOR, F. As biotecnologias no início dos anos 90: êxitos, 
perspectivas e desafios. Estudos Avançados, v.6, n. 16, 1992, p.7-28. 
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Assim, a questão da natureza técnica do invento é central para a definição do 

termo, em seu sentido jurídico e que para precisar o alcance do pedido de privilégio, 

é necessário declinar o campo técnico no qual o invento se insere; para que a 

publicação seja eficaz como pressuposto da patente, é preciso assegurar que o 

problema técnico e a sua solução sejam entendidos, as reivindicações descrevam as 

características técnicas do invento31. 

No entanto, baseada em analises dos documentos de patentes referidos no 

presente estudo, nos demonstrou que, ao se conceder patentes para essas criações 

biotecnológicas, não há a acuidade para distinguir entre o que sejam técnicas do 

invento, o subsequente processo de reprodução biológica e o posterior cultivo, vez 

que o escopo de muitas patentes que foram concedidas é extremamente amplo e 

muitas vezes cobre toda a cadeia alimentar, desde a produção ao consumo. 

Note-se que as técnicas e os processos de melhoramento vegetal associado 

à transgenia, simplesmente transformam os genes tornando-os algo diferente, 

porém latentes em si na variedade vegetal. Há alteração por recombinações de 

materiais genéticos que preexistem ou o isolamento de substâncias que ocorrem na 

natureza. 

O gene isolado é uma variação de um elemento distinto dentro de um produto 

da natureza, porém, derivado dela – a máxima creatio ex nihilo se conforma com a 

presente declaração. 

Assim, a proteção da exclusiva patentária pode a partir de determinados 

processos de construções gênicas, ser estendida a todos os níveis sucessivos de 

reprodução, tornando-se o procedimento de análise uma brecha para burlar a 

proibição legal do patenteamento de variedade de plantas e animais. 

 
7. Índex de patentes de plantas e métodos convencionais sob PCT / WIPO (WO) 
e no IEP bem como de patentes concedidas pelo IEP.  
 

                                                           
31 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Patentes. Tomo II, Lumem Juris, 
2010, p.1111. 
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As patentes de plantas - o número de pedidos de patente em todas as plantas em 
PCT / WIPO (WO), bem como de patentes em plantas concedidas pelo IEP (linha 
inferior) por ano. Pesquisa de acordo com as classificações oficiais (IPC A01H ou 
C12N001582). Fonte: Patents granted on plants and animals | European patents on 
plants and animals, Report 2014 – tabela 01 

 

 
Número de pedidos de patentes (PE) e patentes concedidas relativa cruzamento 
convencional de plantas (EP B - linha inferior) pelo IEP por ano. Patents granted 
on plants and animals | European patents on plants and animals, Report, 2014 – 
tabela 02 
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Em 2013, cerca de 400/500 novos pedidos de patentes de melhoramento de 

plantas e animais foram registrados. Cerca de 130 patentes  foram concedidas 

utilizando processo de melhoramento convencional32. 
 

 
Número de pedidos de patentes e patentes concedidas para plantas no Instituto Europeu de 
Patentes, em Munique .Pesquisa de acordo com as classificações oficiais (IPC A01H ou 
C12N001582) tabela 03. 

 

Cerca de 200 patentes de plantas (incluindo plantas, bem como processos 

para a criação de animais) foram concedidas no ano de 2013. 

Pelo menos 25 das patentes de plantas dizem respeito a métodos de hibridação 

convencionais33. 

Quanto a patentes de animais, cerca de 70 patentes foram concedidas a 

maioria delas em animais de laboratório34.  

Note-se que é de extrema importância para assegurar a diversidade na 

agricultura e a segurança alimentar que os métodos de melhoramento de plantas 
                                                           
32 Relatório “European patents on plants and animals – is the patent industry taking control four food?” 
Christoph Then & Ruth Tippe, München, 2014. 
33 Relatório “European patents on plants and animals – is the patent industry taking control four food?” 
Christoph Then & Ruth Tippe, München, 2014. 
34 Relatório, op. cit. 
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estejam disponíveis para o uso irrestrito para produção de novas variedades 

vegetais. 

 

8. Contradições dos artigos 4°, 8° e 9° da Diretiva 44/98: mudanças de 
paradigmas sobre patentes? 
 A Diretiva 44/98 transformou drasticamente a situação jurídica no que 

concerne a proibição existente sobre a concessão de patentes para as variedades 

vegetais – tornou-se de extrema dualidade. 

 Se, por um lado, a proteção por patentes relativas a variedades de plantas e 

animais ainda é vedada na EPC, por outro lado, pode ser obtida se os pedidos não 

forem direcionados para uma variedade particular e se as variedades estiverem 

inseridas no âmbito das reivindicações. 

Por assim dizer de uma maneira jocosa “proíbe-se a bigamia, mas permite-se 

a poligamia”, isto é, uma única variedade de planta não será beneficiada pelo 

privilégio da patente, mas diversas variedades de plantas podem ser patenteáveis.  

O que apregoa o artigo 4° da Diretiva 44/98: 

1. Não são patenteáveis: 

(a) Variedades vegetais e animais 

(b) Os processos essencialmente biológicos para a produção de plantas e 

animais. 

2. As invenções que dizem respeito a plantas ou animais são patenteáveis se 

a viabilidade técnica da presente invenção não é limitada a uma 

determinada variedade vegetal ou animal35. 

3. O n° 1 (b) não prejudica a patenteabilidade de invenções que dizem 

respeito a um processo técnico microbiológico ou produtos obtidos por 

meio de tal processo. 

O artigo 4°, prima facie, faz eco ao artigo 53 (b) da Convenção sobre Patentes 

Europeia, que reza: “as patentes europeias não devem ser concedidas a título de: 

                                                           
35 Note-se que “variedades” de animais é um conceito não definido restando uma lacuna a ser 
preenchida, especialmente pelo contexto do aumento da biotecnologia animal. 
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(...) (b) as variedades vegetais ou animais ou processos essencialmente biológicos 

para produção de plantas ou animais; esta disposição não se aplica aos processos 

microbiológicos ou a seus produtos (...)”. 

Ora, em confortada semelhança as mesmas exclusões são resolvidas no 

primeiro parágrafo e no terceiro parágrafo do artigo 4°, da mesma forma como a 

Convenção prevê a exceção a estas exclusões para os processos microbiológicos.  

Entretanto, o artigo 4° prevê mais exceções a essas exclusões. 

Note-se que pelo artigo 4°(a) há a proibição de patentes sobre variedades 

vegetais e animais. No entanto, o artigo 4° (b) permite todas essas patentes 

abarcando mais de uma variedade ou espécie. 

O artigo 4° (3) prevê uma exceção a não patenteabilidade dos processos 

biológicos para a produção de plantas e animais que em conformidade com o artigo 

2° (2)36 seu resultado fica adstrito a fenômenos naturais. Este terceiro parágrafo não 

exclui – como acima mencionado – a partir de processos microbiológicos a 

patenteabilidade, com a particularidade que estes processos são patenteáveis, 

mesmo sendo considerados “essencialmente biológicos”. 

Mais uma vez, a clássica distinção entre descoberta e invenção é erodida, se 

torna fluida: certo grau de “intervenção técnica” – mas, indefinida pela Diretiva 44/98 

– pode ser a chave para a patenteabilidade de certos processos biológicos. 

                                                           
36 Quatro definições estão previstas no artigo 2° da Diretiva 44/98: 
Artigo 2° 
1-Para efeitos da presente Diretivos, 

(a) Matéria biológica é qualquer matéria que contenha informações genéticas e seja 
autorreplicável ou replicável num sistema biológico, 

(b) Processo microbiológico é qualquer processo que envolva em sua execução ou resultado em 
materiais microbiológicos. 

2- Um processo para produção de plantas ou de animais é essencialmente biológico se consiste 
inteiramente de fenômenos naturais como cruzamento ou a seleção. 
3- O conceito de variedade vegetal esta definido no artigo 5° do Regulamento (CE) n° 2100/94. 
Note-se que os termos “informação genética” tem sido a fonte de grandes equívocos e confusão: de 
fato não é a informação genética contida no gene – que é parte do DNA – mas, a estrutura da 
sequencia de DNA que determina, caracteriza a produção de uma proteína, por exemplo. Há uma 
distinção sobre esta estrutura, em vez de a informação genética – o que é uma consequência da 
presente – que é necessário saber – a fim de produzir uma proteína, por exemplo. Vide A Diretiva 
44/98 CE para a proteção jurídica das invenções biotecnológicas: um comentário de seus artigos. 
www.droit-technologie.org  

http://www.droit-technologie.org/
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Note-se também que, os artigos 8° e 9° da Diretiva 44/98 ampliam a 

patenteabilidade por conceder a proteção das variedades vegetais a todas as 

gerações subsequentes, senão vejamos: 

O enunciado do artigo 8° (1) apregoa que a proteção conferida por uma 

patente relativa à matéria biológica dotada, em virtude da invenção, de determinadas 

propriedades abrange qualquer matéria biológica obtida a partir da referida matéria 

biológica, por reprodução e multiplicação, sob forma idêntica ou diferenciada, e 

dotada dessas mesmas propriedades. 

Por sua vez, o artigo 9° afirma que a proteção conferida por uma patente a 

um produto que contenha uma informação genética ou que consista numa 

informação genética abrange qualquer matéria, sob a reserva do disposto no artigo 

5° (1), em que o produto seja incorporado e na qual esteja contida e exerça sua 

função.  

Observa-se assim, que o artigo 9° tem alcance distinto do artigo 8° (1) por ser 

aquele mais abrangente, e por quê? 

Porque o artigo 9° abarca a concessão por patentes de qualquer matéria 

biológica, isto é, o material biológico como outros materiais. No entanto, há um 

contrassenso neste enunciado vez que estende a proteção a um produto mesmo 

que não esteja reivindicado no pedido da exclusiva. O artigo 8° (1), por sua vez, 

estende a proteção do mesmo produto para as gerações futuras ou cópias obtidas 

por reprodução ou multiplicação.  

Assim, patentes de plantas geneticamente modificadas como também 

produzidas através de melhoramento convencional vem sendo concedidas pelo IEP 

rotineiramente, abarcando tanto sementes, plantas, colheita, cruzamentos, como as 

gerações seguintes. 

Em semelhante contradição encontra-se o artigo 2° desse diploma, enunciado 

que permite uma ampla e irrestrita interpretação, lê-se: 

“um processo para a produção de plantas ou de animais é essencialmente 

biológico se constituir integralmente em fenômenos naturais como cruzamento e 

seleção”. (grifo nossos). 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
UMA ANÁLISE CRÍTICA SOBRE O “PATENTEAMENTO” DE VARIEDADES DE PLANTAS - MÉTODOS DE 
MELHORAMENTO E SEUS IMPACTOS NO MERCADO DA COMUNIDADE EUROPEIA  

528 

 

PIDCC, Aracaju, Ano IV, Edição nº 08/2015, p.502 a 541 Fev/2015 | www.pidcc.com.br 

Quando da decisão G1/08 do Case Novartis, a EPO em 2010 na tentativa de 

reformular os preceitos do artigo 2° definiu que: “um processo para a produção de 

plantas que contém ou consiste em cruzamento sexual todo genoma de planta e de 

vegetais posteriormente selecionados é, em princípio, excluídos da patenteabilidade 

como sendo “essencialmente biológico”, na acepção do artigo 53 (b) da EPC”. 

Entretanto, as celeumas continuam existentes, vez que a EPO continua a 

conceder patentes de plantas e animais e de produtos derivados de processos 

essencialmente biológicos. 

Por fim, os limites ditos tradicionais para a concessão de patentes foram 

redefinidos na Diretiva 44/98, que contorna ou esvazia as proibições à 

patenteabilidade, tais como definidas no EPC (Convenção sobre a Patente 

Europeia). 

De acordo com a Diretiva 44/98, patentes de plantas ou animais, partes do 

corpo humano e genes são amplamente e explicitamente patenteados. A Diretiva 

não somente amplia o direito de patentes existentes corroendo alguns princípios 

fundamentais do sistema de direitos de propriedade intelectual, como também viola 

os princípios éticos fundamentais indo muito além do que é solicitado pela 

Organização Mundial do Comércio – OMC37. 

 

 

8.1 Os Casos Brocolis G2 / 07 (EP 1069819) e Tomates G1 / 08 (EP 1211926) 
Em 2010, abriu-se um precedente fundamental em uma decisão  sobre a 

patenteabilidade de plantas na EPO. A Câmara de Recurso conferiu uma 

interpretação de "processos essencialmente biológicos" utilizados para a reprodução 

plantas nas decisões relativas ao case G2 / 07 conhecida como Caso brócolis 

(patente EP 1069819) e o case Tomate G1 / 08 (patente EP 1211926).  

Ambas as patentes foram solicitadas reivindicando um metodo convencional 

de criação de plantas, cujas reivindicações cobrem o processo de gerar as plantas, 

                                                           
37 EPC e a patente de biotecnologia na Diretiva 44/98 da Comunidade Europeia. Vide: www.alt.no-
patents-on-seeds.org  

http://www.alt.no-patents-on-seeds.org/
http://www.alt.no-patents-on-seeds.org/
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bem como as plantas como produto, assim como suas  sementes e os frutos (o 

alimento).  

A decisão exarada baseou-se no enunciado do artigo 53 (b) da EPC onde 

leia-se “patentes europeias não serão concedidas em relação a variedades vegetais 

ou animais ou processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou 

animais...” 

Neste contexto, o artigo 2.1 (b) da Diretiva 98/44 oferece uma interpretação 

da seguinte forma: 

"Um processo para a produção de plantas ou de animais é essencialmente 

biológico, se consiste inteiramente de fenómenos naturais como o cruzamento ou a 

seleção. "  

Nos casos G2 / 07 e G1 / 08,  a Câmara Recursal alegou que as criações não 

poderiam ser patenteadas porque seus processos tinham sido realizados com base 

em cruzamento e subsequente seleção, etapas consideradas “essencialmente 

biológicas” na acepção do artigo 53(b) da EPC. 

Infelizmente, até a data em que se escreve o presente artigo, patentes de 

processos de métodos por seleção, cruzamento e propagação, que não são uma 

combinação de cruzamento e subsequente seleção, ainda são considerados 

patenteáveis.  

O mesmo é verdadeiro para os processos de reprodução por mutagênese 

aleatória38. Patentes ainda são concedidas em processos de cruzamento e seleção 

com base em reivindicações habilmente formuladas.  

8.2 O Caso – Pimenta – (Syngenta) 

Em maio de 2013, o Instituto Europeu de Patentes (EPO) concedeu uma 

patente (EP 2140023) a Syngenta cujo processo baseou-se em melhoramento 

convencional de plantas. 

 A reivindicação da patente de pimenta resistente a insetos, originária da 

Jamaica abarca a pimenta, pimentões plantas derivadas, frutos e sementes, bem 

como o seu cultivo e a colheita.   
                                                           
38 Mutagênese aleatória é o processo de nucleótidos por uma molécula de DNA, obtendo assim, 
clones com diferentes mutações de modo a isolar aqueles com propriedades desejadas. 
www.bio4life.com 

http://www.bio4life.com/
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 A concessão para essa patente demonstra mais uma vez a diluição dos 

conceitos entre descobertas e invenções. Além disso, a EPO  considerou  que todos 

os passos de reprodução e utilização das plantas, sementes, incluindo a seleção, 

crescimento e colheita, são considerados como uma invenção patenteável, além de 

todas as variedades de plantas relevantes.  

Essa decisão demonstra que a interpretação sobre a proibição de patentes 

sobre os processos essencialmente biológico de reprodução “caia no vazio”. 

8.3 Caso Brocolis – Seminis/Monsanto 

Em junho de 2013, foi concedida a empresa Seminis,  detida pela Monsanto a 

patente EP 1597965 de brócolis.  

A patente reivindica derivados de plantas cultivadas por melhoramento 

convencional de tal forma a tornar a colheta mecânica mais fácil. A reivindicação da 

patente abarca as plantas, as sementes e a "cabeça de brócolis cortado".  

Além disso, também abrange uma "pluralidade de plantas de brócolis ... 

cultivadas num campo de brócolis”. 

O método utilizado para produzir estas plantas foi puramente o processo de 

cruzamento e seleção. Decidiu-se que o método de reprodução não é patenteável, 

mas, no entanto, os produtos derivados, foram considerados como invenções 

técnicas, portanto, patenteáveis. 

Na verdade, os brócolis tal como descrito na patente são simplesmente uma 

variedade de planta. A mesma característica patenteada nos EUA e ainda 

explicitamente chamado de “variedade de planta” (nos EUA, as patentes sobre 

variedades plantas são permitidos).   

Em fevereiro de 2014, o Instituto Europeu de Patentes, em Munique (EPO) 

concedeu uma patente de soja para Monsanto em triagem e seleção de plantas 

adaptadas a determinadas zonas climáticas (EP2134870). 

 As plantas supostamente tem rendimentos mais altos em diferentes 

condições ambientais. A soja em causa são selvagens de espécies cultivadas na 

Ásia e na Austrália.  
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De acordo com a patente, mais de 250 plantas a partir de espécies"exóticas"  

foram rastreadas para variações no potencial de adaptação climáticas. A Monsanto 

assim, ganhou um monopólio sobre o uso futuro de centenas de variações naturais 

de sequência de DNA sobre o melhoramento genético convencional de soja.  

A patente foi concedida sobre o método de seleção antes do cruzamento 

ocorrer, o que - de acordo com a interpretação da EPO (G1 / 07) - não é um método 

essencialmente biológico para a reprodução, pois não incluem cruzamento sexual.  

Como resultado, a multinacional recebe o que quer: um amplo monopólio 

sobre o pré-requisito mais básico no melhoramento de plantas - o uso de variedade 

genética natural. 

8.4 Caso do Tomate resistente à doença fúngica 

Em agosto de 2013 foi concedida uma patente (EP1812575)  a Monsanto / De 

Ruiter sobre  tomates com  resistência ao fungo Botrytis cinerea, que é uma doença 

fúngica. As plantas originais foram recebidos a partir do banco de gene em 

Gatersleben (Alemanha).  

A patente abarca marcadores relevantes para a selecção das plantas, bem 

como as plantas, sementes e frutos. 

 Todas as variedades de plantas relevantes estão também dentro do âmbito 

da patente. As plantas em causa foram produzidos simplesmente por cruzamento e 

seleção. A transferência do referido ácido nucleico é feita por cruzamento, por 

transformação, por fusão de protoplastos .  

Esta formulação foi utilizada como um meio facilitador para o pleito de 

concessão patentária. 

 

8.5 Caso Girassol - Mutagênese aleatória  

Em abril de 2013, a instituição espanhola Consejo Superior de 

Investigaciones Cientificas recebeu uma patente (EP0965631) de plantas de girassol 

e óleo de girassol, que são derivados a partir de mutagénese aleatória utilizando 

radiação. 
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 Este processo é estocástico39, o seu resultado em função da genética de 

plantas  está sujeito à regulação do gene próprio. Esta técnica não é nova nem 

inventiva. 

 Lá são boas razões para questionar se um método de reprodução pode ser 

considerado como tradicional se acionado por compostos químicos ou radiação.  

No entanto, no contexto da lei de patentes e também à luz da Directiva da UE 

2001/18, a interação técnica com o material vegetal é muito mais útil do que 

simplesmente denominar algo de “tradicional ou, não-tradicional ".  

A Mutagênese envolve apenas um baixo nível de tecnicidade e significa 

interagir de forma não-segmentada com as células inteiras e os genomas inteiros.   

A diferença torna-se evidente, por comparação com a engenharia genética.  A 

engenharia genética envolve a inserção de DNA isolado, nas células utilizando 

meios técnicos e agindo diretamente ao nível do DNA.  Assim, os métodos tais como 

mutagênese aleatória abrangidos pela proibição do artigo 53 (b) EP não são 

patenteáveis porque são essencialmente biológicos, mesmo que o método não 

possa ser considerado tradicional . 

 No entanto, como este caso demostra, e dada a  decisão G2 / 07, o uso de 

mutações na reprodução é considerado como sendo patenteável pelo IEP40. 

Carlos Correa afirma que a exclusão de patentes as plantas e seus 

componentes seria a melhor opção para os países dispostos a evitar a 

monopolização dos recursos genéticos vegetais. E por quê?  

Porque a proteção por patentes às plantas ou suas partes, incluindo o 

material genético limita seu uso para posterior reprodução, previne que os 

agricultores reutilizem sementes obtidas em suas colheitas e aumenta 

significadamente o custo da semente para os produtores agrícolas.  

                                                           
39 M. Kac & J. Logan. Fluctuation phenomena. E.W. Montroll & J. L. Lebowitz, North-Holland, 
Amsterdam, 1976. E, Nelson. Quantum Fluctuations. Princeton University Press, Priceton, 1985. De 
forma simples, processo estocástico significa processos aleatórios que dependem do tempo, 
processos que são analisáveis em termos de probabilidade. 
40 Todos os cases abordados no presente estudo serviu como base o Relatório de 2014 “European 
patents on plants and animals – is the patent industry taking control four food?” Christoph Then & 
Ruth Tippe, München, 2014. 
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Assim, os países podem se beneficiar da flexibilidade conferida pelo Trips 

relativa à matéria e excluir de suas leis nacionais patentes clássicas para plantas, 

inclusive, variedades vegetais: 
Nos países em que patentes de plantas estão excluídas de proteção 
– como literalmente é permitido pelo Acordo Trips – plantas 
consideradas de per si, seja reivindicado como encontradas na 
natureza, ou modificadas por técnicas de criação ou transformação 
genética ou convencional, não seriam elegíveis para a proteção 
patentária. Na ausência de qualquer diferenciação, o conceito de 
“plantas” é amplo o suficiente para abarcar todas as formas possíveis 
que possam existir. Assim, ao abrigo de uma disposição que exclua 
“plantas geneticamente modificadas, como por exemplo, resistente a 
um herbicida, devido a introdução de um transgene, ou de um evento 
de transformação artificial faria não ser patenteável41. 
  

Com efeito, uma vez que o Acordo Trips estabelece Standards mínimos como 

diretrizes para os países membros, cada lei nacional “poderá” conceder proteção 

pelos mecanismos de patentes a plantas e seus componentes e para as variedades 

vegetais, mas, com efeito, restringir direitos de maneiras distintas, é o que nos 

sugere Carlos Correa:42 

→permitir a patenteabilidade de plantas para as culturas não alimentares, 

mas excluí-las para culturas alimentares, em geral, ou para aquelas que são 

particularmente importantes para a segurança alimentar; 

→limitar a patenteabilidade de plantas que são exploradas principalmente 

para as exportações, como no caso das flores; 

→subvencionar as patentes de plantas superiores geneticamente modificadas 

que cumprirem determinados requisitos ambientais e excluir os casos de tecnologia 

“terminator”. 

 

9. Algumas considerações sobre o mercado de sementes na Europa 

 
Company 

 
Country 

Turnover 
vegetable 
seeds in € 

million 

Estimated 
global market 

share 

Cumulate 
market shares 

                                                           
41 CORREA, Carlos. Patent protection for plants: legal options for developing countries. Research 
paper 55, November, 2014. Vide: www.southcentre.int/research-paper-55-november-2014 
42 CORREA, op. cit., 2014. 

http://www.southcentre.int/research-paper-55-november-2014
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Monsanto USA 655 14% 14% 

Vilmorin 
(Limagrain 
Group) 

 
França 

 
527 

 
11% 

 
25% 

Syngenta Switzerland 468 10% 35% 

Nunhems 
(Bayer Group 
science) 

 
Germany 

 
299 

 
6% 

 
41% 

Rijk Zwaan The 
netherlands 

299 5% 46% 

Sakata Japão 220 5% 51% 

Others 
companies 

  
2400 

  

Total world 
market for 
vegetable 
seeds 

  
4800 

  

Source: elaboration by EP Policy Departament B., based on data from Vilmorin. Annual Report, 
2012; others companies and total world market dor vegetable seeds. 

Segundo a Comissão da União Europeia em seu Relatório “The EU seed and 

plant material market in perspective: a focus on companies and market shares”, 06 

empresas controlam mais de 50% do mercado global de commodities – vegetais 

hortaliças e sementes. 

A concentração de mercado não acontece somente sobre as culturas de 

cereais, como por exemplo, o milho e a soja, mas também no mercado de vegetais.  

O mercado de sementes na comunidade europeia é o terceiro maior mercado 

de sementes do mundo, com um volume de 7.000 milhões de euros, 

que representam 20% por cento do mercado global de sementes43.  

A Syngenta é a maior empresa no mercado de sementes da comunidade 

europeia, enquanto a Monsanto é a empresa líder em sementes de canola e a 

Dupont / Pioneer para o milho44. 

                                                           
43 EU Commission. The EU seed and plant material market in perspective: a focus on companies and 
market shares , Directorate-general for internal policies of the European Parliament, November 2013, 
Brussels, www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513994/IPOL 
AGRI_NT(2013)513994_EN.pdf  
44 EU Commission. The EU seed and plant material market in perspective: a focus on companies and 
market shares , Directorate-general for internal policies of the European Parliament, November 2013, 
Brussels, www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513994/IPOL-
AGRI_NT(2013)513994_EN.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513994/IPOL%20AGRI_NT(2013)513994_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513994/IPOL%20AGRI_NT(2013)513994_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513994/IPOL-AGRI_NT(2013)513994_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513994/IPOL-AGRI_NT(2013)513994_EN.pdf
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De acordo com o Relatório Greens/EFA Group45 elaborado pelo Parlamento 

da comunidade europeia, apenas cinco empresas compartilham 75% por cento do 

mercado de milho na comunidade europeia e o mesmo número de empresas 

controlam 95% por cento do mercado de sementes de hortaliças46. 

Um outro estudo encomendado pelo governo holandês47 conclui que o 

mercado de sementes de tomates e pimentas é exposto a  maior concentração, mas 

isso não significaria  uma ausencia de concorrência no mercado. 

Esta afirmação não é muito convincente por conta do desenvolvimento global. 

É verdade que a semente no mercado da comunidade europeia ainda tem um grau 

muito maior de diversidade do que o mercado norte-americano.  

De acordo com a Comissão Europeia, as diferenças entre EUA e mercados 

da comunidade europeia são influenciadas pelo fato de que a comunidade europeia 

é ainda um mercado de sementes convencionais, enquanto os cultivos de culturas 

tais como soja, milho e algodão utilizam-se da engenharia genética impactando 

alguns setores da agricultura norte-americana48.  

Na verdade, o licenciamento de patentes de plantas geneticamente 

modificadas é um fator importante no que diz respeito à concorrência quanto aos 

preços das sementes e o poder de mercado dos agroquímicos das empresas nos 

EUA.  

No entanto, por várias razões, as diferenças existentes entre os EUA e a 

comunidade europeia podem ser diminuídas em um futuro próximo: 

                                                           
45 Mammana, I.  Concentration of market power in the EU seed market, study commissioned by the 
Greens/EFA Group in the European Paliament, 2014 www.greens-efa-
service.eu/concentration_of_market_power_in_EU_see_market/  
46 EU Commission The EU seed and plant material market in perspective: a focus on companies and 
market shares , Directorate-general for internal policies of the European Parliament, 2013a November 
2013, Brussels, 
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513994/IPOLAGRI_NT(2013)513994_EN.pdf  
47 Kocsis, V., Weda, J., van der Noll R. ( 2013) Concurrentie in de kiem Mededinging in de 
Nederlandse veredelingssector, In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, 
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/06/05/concurrentie-in-de-kiem.html  
48 EU Commission (2013a) The EU seed and plant material market in perspective: a focus on 
companies and market shares , Directorate-general for internal policies of the European Parliament, 
November 2013, Brussels, www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513994/IPOL-
AGRI_NT(2013)513994_EN.pdf  

http://www.greens-efa-service.eu/concentration_of_market_power_in_EU_see_market/
http://www.greens-efa-service.eu/concentration_of_market_power_in_EU_see_market/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513994/IPOLAGRI_NT(2013)513994_EN.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/06/05/concurrentie-in-de-kiem.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513994/IPOL-AGRI_NT(2013)513994_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513994/IPOL-AGRI_NT(2013)513994_EN.pdf
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 As aquisições e fusões de empresas já atingiram o negócio de sementes 

convencionais na Europa. Como mencionado, há um alto nível de concentração no 

setor de sementes de hortaliças na comunidade europeia49. 

O número de patentes de melhoramento convencional ainda são 

relativamente baixos em comparação com as patentes de engenharia genética, mas 

houve um acréscimo substancial no número de requerimentos de patente neste 

campo desde o ano de 2000. 

É provável que as diferenças atuais no mercado de sementes entre EUA e 

comunidade europeia sejam erradicadas em um curto espaço de tempo, se a 

Europa continuar a conceder patentes de melhoramento  convencional. Embora o 

desenvolvimento seja difícil prever em detalhes, parece haver uma alta 

probabilidade de que o mercado global de sementes na Europa continue a 

concentração com impactos drásticos50. 

Um relatório da Wageningen University51 demonstra que: 

"Para a maioria das culturas apenas algumas empresas estão controlando 

uma grande parte do mercado mundial. Isso faz com que uma crescente parte da 

oferta global de alimentos dependa de algumas empresas. (...) Os agricultores e 

produtores temem que sua liberdade de escolha seja ameaçada e que as 

variedades  desenvolvidas para determinadas culturas atendam especificamente 

determinados segmentos (...). " 

Considerações finais 

                                                           
49 EU Commission  Commission staff working document - impact assessment accompanying the 
document proposal for a regulation of the European Parliament and of the council on the production 
and making available on the market of plant reproductive material, European Commission May 2013, 
Brussels, p. 31, http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/docs/proposal_aphp_ia_en.pdf  
50 EU Commission. The EU seed and plant material market in perspective: a focus on companies and 
market shares , Directorate-general for internal policies of the European Parliament, November 2013, 
Brussels, 
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513994/IPOL-
AGRI_NT(2013)513994_EN.pdf  
51 Louwaars N., Dons H., Overwalle G., Raven H., Arundel A., Eaton D., Nelis, A., (2009), Breeding 
Business, the future of plant breeding in the light of developments in patent rights and plant breeder’s 
rights, University of Wageningen, CGN Report 2009-14 (EN) CGN Rap, 
http://documents.plant.wur.nl/cgn/literature/reports/BreedingBusiness.pdf  

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/docs/proposal_aphp_ia_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513994/IPOL-AGRI_NT(2013)513994_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513994/IPOL-AGRI_NT(2013)513994_EN.pdf
http://documents.plant.wur.nl/cgn/literature/reports/BreedingBusiness.pdf
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O presente estudo demonstrou através dos Casos apresentados que nem 

sempre as regras positivistas de um diploma normativo são cumpridas 

adequadamente, sujeitando, ás vezes, a interpretações dúbias e contraditórias dos 

Tribunais Administrativos e Judiciais, principalmente no que concerne ao campo das 

patentes biotecnologicas e de melhoramento vegetal. 

Como consequência, vislumbra-se que as proibições legais do artigo 53(b) 

tem sido diluídas por inúmeras interpretações judiciais que não cumprem os 

mandamentos contidos nos enunciados. 

 Na prática corrente da EPO, o presente estudo verificou  absurdas 

contradições pelas quais as criações até então proibidas por dispositivos legais de 

abarcarem a concessão por patentes, estão sendo viabilizadas através de vários 

subterfúgios técnicos (reivindicações amplas) e processuais (defesas) e portanto, 

sendo consideradas patenteáveis. 

 Como  exemplo dessa declaração: 

→ produtos derivados de métodos de cruzamento e seleção (sementes, 

frutos, plantas, material de reprodução);  

→todas as etapas do processo de criação, com exceção da combinação de 

cruzamento e seleção subsequente (tal como a seleção anterior ao método de 

cruzamento);  

→plantas e animais descritos ou selecionados por sua condição genética ou  

características genótipas); 

→ todas as plantas e animais com uma mudança em sua condição genética 

que não é causada pela combinação de todo o genoma por mutagênese aleatória, 

entre outros casos, já mencionados neste estudo, mas, não exaustivamente. 

 Variedades de plantas, até então, proibidas de abarcar a proteção patentária, 

desde que não se enquadrem como variedades vegetais são reivindicadas 

explicitamente, criando assim, precedentes absurdos sob “os arrepios da lei”.  

Consequentemente, as patentes com  reivindicações mais amplas são as 

mais propensas de perquerir a sua concessão pelo IEP, enquanto variedades 

específicas ou processos específicos para a criação  de material essencialmente 

biológico não são reivindicados, pelo menos, explicitamente.  
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Note-se, que as patentes que já foram concedidas abarcam  variedades de 

plantas, assim como os produtos e processos de materiais essencialmente  

biológicos de criação. 

Recentemente, a EPO decidiu submeter a sua Câmara de Recurso, o case 

G2 / 12 e G2 / 13. Os cases referem-se a patenteabilidade de plantas diretamente 

relacionadas com cases anteriores - patentes sobre brócolis (EP 1069819, G2 / 07) 

e do tomate (EP 1211926, G1 / 08).  

A razão para as novas referências é que a Câmara Técnica de Recurso 

(T1246/ 06) tem requestionado se as patentes de produtos, tais como sementes e 

plantas derivadas de reprodução de material essencialmente biológicos abarcam a 

concessão da exclusiva patentária, 

 A Câmara Técnica de Recurso entende que a proibição de patentes sobre 

processos de reprodução convencional  apenas dar-se -à, se os produtos derivados 

destes processos estiverem excluídos de proteção. 

 Se os produtos derivados  não estiverem excluídos, os criadores não podem 

fazer uso daqueles processos de  reprodução já que este conduziria inevitavelmente 

aos produtos patenteados. 

Assim, de acordo com a Câmara Técnica de Recurso, essa questão poderia 

criar uma situação onde "Melhoristas de plantas seriam severamente restringidos na 

produção de métodos de processos essencialmente biológicos". 

 Seja qual for a razão para as novas referências da Câmara Técnica de 

Recursos, existe um problema geral de casos pendentes que é suscetível de ter um 

impacto negativo sobre os resultados.  

Ambos os cases G2 / 12 e G2 / 13  são resultados diretos das decisões G2 / 

07 e G1 / 08 cujas questões sobre o que de fato significa material essencialmente 

biológico e não biológico ou convencional ou a reprodução tradicional ficaram a 

“deriva”. 

Infelizmente, a questão decisiva, de como as patentes de melhoramento de 

plantas podem ser excluídas de forma que o acesso aos recursos genéticos não 

seja dificultada,  não está entre as prerrogativas da agenda da EPO. 
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A principal questão no Caso G2 / 12 e G2/13 é saber se os produtos 

derivados de materiais essencialmente biológicos para processos de criação podem 

ser patenteados.  

Veja alguns exemplos : seleção de variantes nativas de soja antes do 

processo de cruzamento (EP2134870) ou patentes com base em uma descrição 

fenotípica de plantas (EP1973396), que ainda pode ser patenteável, ou patentes de 

células de esperma animal (EP 1263521) e outro material de reprodução 

necessários para reprodução convencional.  

Para resolver o problema o EPO necessita fornecer uma definição adequada 

de reprodução " de material essencialmente biológico" que abrange todas as etapas 

e processos relevantes e materiais utilizados ou produzidos por melhoramento 

convencional.  

 Neste contexto, a reprodução convencional deve ser definida em contraste 

com a engenharia genética inserida no âmbito da regulamentação da Directiva 

2001/18.  

A interpretação sobre o direito a patente deverá também ter em conta as 

práticas reais e as implicações para o melhoramento convencional. Estas questões 

não foram liquidadas nas decisões dos cases o G2 / 07 e G1 / 08 e, 

consequentemente as decisões dos cases G2 / 12 e G2 / 13 são propensas a sofrer 

das mesmas deficiências.  

 Em particular, não existe uma linha clara entre a engenharia genética 

(considerada patenteável pela EPO) e o melhoramento convencional de processos 

"essencialmente biológicos" (não patenteável). 

 Em vez de se referir às definições estabelecidas, como as da Directiva da UE 

2001/18, a EPO nos cases G2 / 07 e G1 / 08 referenciou o artigo 53(b) da EPC para 

a sua decisão :  
Se um tal processo contém os passos de cruzamento sexual 
selecionando uma etapa adicional de natureza técnica, que por si só 
apresenta um traço no genoma ou modifica um traço no genoma da 
planta produzida, de modo que a introdução ou alteração da 
característica que não é o resultado da mistura de os genes das 
plantas escolhidas por cruzamento sexual, o processo não será 
excluído da patenteabilidade sob Artigo 53 (b) EPC 
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 Esta declaração na decisão ("característica não é o resultado da mistura 
dos genes das plantas escolhidas para cruzamento sexual ") pode ser 

interpretada de várias maneiras, como por exemplo a mutagênese aleatória cumpre 

os requisitos de patenteabilidade de acordo com esta decisão. 

A Directiva da UE 2001/18, por outro lado, define OGM (organismos 

geneticamente modificados como organismos produzidos a partir de processos que 

utilizam DNA isolado ou de fusão celular que não ocorram sob  condições 

convencional de criação.  

Outros métodos de modificação genética que não se enquadram nesta 

definição são excluídos, como por exemplo, reprodução por mutação é nomeada no 

artigo 3º como algo que não se enquadra no âmbito da regulamentação da Directiva.  

No entanto, no contexto da lei de patentes, e também à luz da Directiva 

comunitária 2001/18, o nível  técnico de interação com o material da planta é um 

critério muito mais útil do que simplesmente os termos “tradicional ".  

Há baixa tecnicidade no processo de mutagénese. A diferença torna-se 

evidente por comparação com a engenharia genética que é realizada através da 

inserção previamente isolada do DNA, abarcando as células com meios técnicos e 

atuando diretamente ao nível do DNA.  

Portanto, verifica-se as práticas pouco ortodoxas adotadas pela Câmara 

Técnica de recurso - IEP, cujas as próprias decisões confirmam que as variedades 

vegetais “podem” incidir na exclusiva patentária apesar da proibição implícita, mas 

não convincente do enunciado do artigo 53 (b) EPC. 
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O presente artigo analisa as principais modificações ocorridas na legislação autoral 
brasileira desde a publicação  em 20 de fevereiro de 1998 da Lei 9.610, que consolidou os 
Direitos Autorais e Conexos no Brasil advinda após um longo processo legislativo de 
quase 20 anos. As críticas a Lei de Direitos Autorais país começaram logo após a sua 
edição. Analisar-se-á aqui os debates havidos na sociedade civil brasileira desde 2005 
que culminaram com a elaboração de um Anteprojeto de Lei de Reforma da Lei Autoral 
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legislativas parciais já ocorridas. 
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 O presente artigo analisa as principais modificações ocorridas na legislação 

autoral brasileira desde a publicação  em 20 de fevereiro de 1998 da Lei 9.610, que 

consolidou os Direitos Autorais e Conexos no Brasil advinda após um longo processo 

legislativo de quase 20 anos. As críticas a Lei de Direitos Autorais país começaram logo 

após a sua edição. Analisar-se-á aqui o debates havidos na sociedade civil brasileira 

desde 2005 que culminaram com a elaboração de um Anteprojeto de Lei de Reforma da 

Lei Autoral brasileira, bem como, suas motivações para a revisão e ressaltando as 

alterações legislativas parciais já ocorridas. 

 A  Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), é decorrente de um longo processo 

legislativo de quase 20 anos até sua publicação em 1998. Desta forma, o tempo 

transcorrido entre sua redação inicial e sua efetiva publicação, se operou num contexto 

pré-digital. Representa uma visão restrita as tecnologias analógicas, da necessidade de 

grandes investimentos (em gráficas, estúdios, películas, materiais de produção) para a 

produção cultural, e de sua consequente proteção. 

 Desde a sua entrada em vigência a Lei de Direitos Autorais (LDA) como é 

conhecida, sempre foi objeto de polêmica, muitos doutrinadores apontam como um 

avanço na materia da proteção dos direitos imateriais que o autor possui sobre sua obra, 

outros, apontam que o longo prazo de gestação legislativa fez com que a lei quando 

publicada estivesse defasada da nova realidade tecnológica advinda do uso das novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC's), seja na criação, produção e circulação 

da obra intelectual. Pois, uma vez digitalizada a obra sua disponibilidade e acessibilidade 

pela INTERNET implica em novas formas de difusão da obra completamente inéditas, que 

não estavam previstas pelo legislador. 

 A LDA ao completar 17 anos de vigência enfrentou enormes desafios na 

regulamentação dos  Direitos Autorais e Conexos, principalmente diante de dois aspectos: 

(i) os novos modelos de negócio que surgiram com as novas tecnologias na Sociedade 

Informacional1 em que os bens intelectuais ganhavam uma nova forma digital; (ii) as 

                                                 
1“Gostaria de fazer uma distinção analítica entre as noções de Sociedade de Informação e Sociedade Informacional com 

conseqüências similares para economia da informação e economia informacional. (...) Minha terminologia tenta 
estabelecer um paralelo com a distinção entre indústria e industrial. Uma sociedade industrial (conceito comum na 
tradição sociológica) não é apenas uma sociedade em que há indústrias, mas uma sociedade em que as formas 
sociais e tecnológicas de organização industrial permeiam todas as esferas de atividade, começando com as 
atividades predominantes localizadas no sistema econômico e na tecnologia militar e alcançando os objetos e 
hábitos da vida cotidiana. Meu emprego dos termos sociedade informacional e economia informacional tenta uma 
caracterização mais precisa das transformações atuais, além da sensata observação de que a informação e os 
conhecimentos são importantes para nossas sociedades. Porém, o conteúdo real de sociedade informacional tem de 
ser determinado pela observação e análise.” CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. vol. I São Paulo : Paz e Terra, 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
A REVISÃO DA LEI  AUTORAL PRINCIPAIS ALTERAÇÕES:DEBATES E MOTIVAÇÕES 

544 
 

PIDCC, Aracaju, Ano IV, Edição nº 08/2015, p.542 a 562 Fev/2015 | www.pidcc.com.br 

novas demandas sociais decorrentes da ampliação do acesso e disponibilidade de bens 

intelectuais para o desenvolvimento da educação, cultura e do conhecimento com o uso 

das TIC's. 

 A estrutura central da LDA reflete um desequilíbrio entre os interesses públicos e 

privados subjacentes a tutela da obra intelectual, tornando-se necessário um novo 

equilíbrio destes interesses para adequá-los no quadro das novas tecnologias da 

informação, de forma suficiente para que o processo criativo, produção e circulação de 

bens intelectuais efetivamente contribuam para o florecimentos desta nova Sociedade 

Informacional. 

 Embora, a estrutura central da LDA continue válida, sua reforma deve ser estrutural, 

há que se realizar uma ampla revisão dos paradigmas do Direito Autoral frente o Direito 

Cultural. 

 

2. O DEBATE SOBRE A REVISÃO DA LEI DE DIREITO AUTORAL 

 

 O debate sobre a reforma da LDA na sociedade brasileira começa a ganhar 

visibilidade no país a partir da I Conferência Nacional de Cultura, realizada no ano de 

2006, na qual se promoveu uma ampla discussão sobre a matéria dos Direitos Autorais e 

a necessidade da criação de um órgão estatal capaz de regular os Direitos Autorais, atuar 

na resolução de conflitos na gestão coletiva e garantir o acesso universal aos bens e 

serviços culturais. O resultado dos debates havidos foram positivos, inaugurava-se no 

país um movimento que aglutivana diversos setores da sociedade envolvidos no processo 

de criação e produção de bens intelectuais que apontavam para: (i) a necessidade de 

revisão da legislação existente, e, (ii) a necessidade da redefinição do papel do Estado no 

campo autoral e da gestão coletiva. 

 

2.1. A  ampliação dos debates com a sociedade brasileira: 2005 até 2010 

 A ampliação dos debates no país entre 2005 e 2010 agregou ao debate os setores 

acadêmicos e profissionais, que contaram com apoio do Ministério da Cultura na Gestão 

dos Ministros Gilberto Gil e seu sucessor Juca Ferreira, nomeados pelo então Presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva, neste período foram realizados inúmeros encontros, dos quais 

                                                                                                                                                                  
1999, p. 46. 
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se destacam: (i) 1 seminário internacional, 7 seminários nacionais e mais de 80 reuniões 

setoriais; (ii) Seminário “Os direitos autorais no século XXI” – Rio, dezembro de 2007; (iii) 

Seminário “A Defesa do Direito Autoral: Gestão Coletiva e Papel do Estado” – Rio, em 

julho de 2008; (iv) Seminário “Direitos Autorais e Acesso à Cultura” - São Paulo, em 

agosto de 2008; (v) Seminário “Autores, Artistas e seus Direitos” - Rio, outubro de 2008; 

(vi) Seminário Internacional sobre Direito Autoral - Fortaleza, novembro de 2008; (vii) 

Fórum Livre do Direito Autoral: o domínio do comum (em parceria com a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, dezembro de 2008; (viii) Congressos de Direito de Autor e 

Interesse Público realizado em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina e 

a Fundação Getulio Vargas de São Paulo, na cidade de Florianópolis em maio de 2008; 

na cidade São Paulo, em novembro de 2009, e novamente em Florianópolis, em 

novembro de 2010.2 

 As discussões havidas neste encontro - em que se verificou uma ampla 

participação da sociedade civil -, contribuiram para a elaboração pelo Ministério da 

Cultura de um Projeto de Lei de Reforma da Lei Autoral brasileira.   

 A participação e contribuição da sociedade civil na elaboração do projeto de 

reforma da legislação foi ainda maior, quando por iniciativa do Ministério da Cultura,  o 

texto da reforma da LDA foi apresentado para a sociedade brasileira, em 14 de junho de 

2010. 

 Inaugurou-se um processo legislativo até então inédito no país em matéria de 

direitos intelectuais. Tratava-se de um processo formal de consulta pública pela 

INTERNET, pelo qual, qualquer cidadão, organização com ou sem personalidade jurídica, 

poderia participar on line, com sua opinião e sugestão, artigo por artigo do projeto de 

reforma da LDA. 

 Durante 79 (setenta e nove) dias qualquer cidadão ou instituição pode enviar sua 

                                                 
2“A proposta apresentada pelo Ministério da Cultura (MinC) para consulta pública de modernização da Lei do Direito 

Autoral está sendo amplamente debatida pela sociedade. Isso muito nos anima. Já contabilizamos mais de mil 
contribuições em cerca de 30 dias. Com esta escuta estamos dando curso a um processo democrático que se iniciou 
há quase oito anos e tem envolvido todas as partes interessadas. Com ela estamos aperfeiçoando o texto da lei.  
Durante esse período, o MinC tem promovido reuniões com muitos artistas, investidores e consumidores para ouvir 
suas queixas e sugestões. Em 2007 formalizamos esse processo com a criação do Fórum Nacional de Direito Autoral. 
Ao longo de dois anos realizamos mais de 80 reuniões, sete seminários nacionais e um internacional. Cerca de 10 
mil pessoas participaram desses debates, que foram transmitidos pela internet. Além disso, estudamos a legislação 
de mais de 30 países.” Entrevista com Juca Ferreira Ministro da Cultural. Disponível em:  
http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/tag/reforma-da-lei-do-direito-autoral/   Acesso em 01 de março de 
2015. 

 
  

http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/tag/reforma-da-lei-do-direito-autoral/
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contribuição para uma plataforma na INTERNET o que permitiu a imediata publicitação 

das propostas. No final da consulta pública foram computadas 8.431 participações de 

pessoas, físicas, jurídicas ou entes coletivos organizados.  A sociedade civil  aguardava o 

encaminhamento do projeto de reforma da LDA para o Congresso Nacional, quando 

encerrou a gestão 2002-2010 do Governo do então Presidente Luis Inácio (Lula) da Silva, 

na qual estiveram a frente do Ministério da Cultura Gilberto Gil e depois Juca Ferreira. 

 

2.2. A  elaboração do ante projeto de lei (APL): 2010 até 2015 

 Em 2011, com o início da gestão de Dilma Roussef eleita presidente do país, 

assumiu o Ministério da Cultura a Ana de Holanda. O encaminhamento da discussão 

retornaria com rumos e contextos diferenciados, não mais numa platafomar aberta de 

consulta popular, como em 2010, mas submetendo o projeto, novamente, a outra consulta  

durante o período de 25 de abril a 30 de maio de 2011,  para com isto receber mais 

contribuições da sociedade, agora através de propostas justificadas de alteração do 

Anteprojeto de Lei (APL) de reforma da Lei 9.610. 

 O Ministério da Cultura em 4 de maio de 2011 apresenta o APL ao Conselho 

Nacional de Políticas Culturais (CNPC) explicitando os eixos de revisão para 

aperfeiçoamento de seu texto. Em seguida, promove em Brasília novo Seminário “A 

modernização da Lei de Direitos Autorais: contribuições finais para o APL” realizado no 

dias 31 de maio e 1º de junho de 2011, promovido pela Diretoria de Direitos Intelectuais 

do Ministério da Cultura. 

 O APL da Lei de Direito Autoral seguiria até 14 de julho de 2011 sendo elaborado 

pelo Ministério da Cultura, com a submissão do texto para revisão agora pelo Grupo 

Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI), para realização de adequações a 

eventuais reflexos administrativos e demais legislações vigentes. Em  15 de julho de 2011 

o texto do APL foi enviado pelo Ministério da Cultura à Casa Civil da Presidencia da 

República, para seu encaminhamento ao Congresso Nacional, onde está até a presente 

data (março de 2015). 

 

1. AS REFORMAS PARCIAIS NO DIREITO AUTORAL 

 

 O Direito Autoral brasileiro no interregno de 1998 até 2015 sofreu mortificações 
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significativas, mormente o projeto de reforma elaborado pelo Ministério da Cultura ainda 

não tenha sido encaminhado para o Congresso Federal. 

 As principais mudanças ocorream em dois planos: 

(i) no plano constitucional: com a Emenda n. 48, de 2015, que alterou e 

complementou o art. 215 da Constituição Federal, e 

(ii) no plano infra-constitucional: com a publicação em 14 de agosto de 2013 

da Lei nº 12.853, que alterou os arts. 5º, 68, 97, 98, 99 e 100, acrescenta 

arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-A, 99-B, 100-A, 100-B e 109-A e revoga o art. 94 

da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para dispor sobre a gestão 

coletiva de direitos autorais, e dá outras providências. 

 As reformas constitucionais e infraconstitucionais decorreram após a ratificação 

pelo Brasil da Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões 

Culturais da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO) de 2005. 

 

3.1. A Convenção da Diversidade Cultural da UNESCO 2005 e a EMENDA n. 48/2005 

 A UNESCO em 2005 por meio da denominada Convenção sobre a Proteção e a 

Promoção da Diversidade das Expressões Culturais estabeleceu um novo marco 

internacional sobre as implicações entre os Direitos Autorais e Diversidade Cultural 

traçando bases normativas para a tutela e promoção da diversidade das expressões 

culturais.3 

 A importância deste novo tratado para as questões afetas ao direito autoral é 

imediata, pois agrega novos entendimentos internacionais sobre regulações futuras sobre 

bens intelectuais, tornando-os instrumentos que beneficiem efetivamente a todos os que 

criam. 

                                                 
3Convenção sobre a proteção e promoção da Diversidade das Expressões Culturais. Texto oficial ratificado pelo Brasil 

por meio do Decreto Legislativo 485/2006. A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para Educação, 
a Ciência e a Cultura, em sua 33ª reunião, celebrada em Paris, de 03 a 21 de outubro de 2005, Afirmando que a 
diversidade cultural é uma característica essencial da humanidade, Ciente de que a diversidade cultural constitui 
patrimônio comum da humanidade, a ser valorizado e cultivado em benefício de todos, Sabendo que a diversidade 
cultural cria um mundo rico e variado que aumenta a gama de possibilidades e nutre as capacidades e valores 
humanos, constituindo, assim, um dos principais motores do desenvolvimento sustentável das comunidades, povos e 
nações, (…) Reconhecendo a importância dos direitos da propriedade intelectual para a manutenção das pessoas que 
participam da criatividade cultural, Convencida de que as atividades, bens e serviços culturais possuem dupla 
natureza, tanto econômica quanto cultural, uma vez que são portadores de identidades, valores e significados, não 
devendo, portanto, ser tratados como se tivessem valor meramente comercial, (…) Disponível em: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001502/150224POR.pdf. Acesso em 20 de fevereiro de 2015. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001502/150224POR.pdf
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 A partir da compreensão de que bens intelectuais tutelados pelos Direitos Autorais 

se encontram na base de todas as cadeias econômicas da Cultura e, portanto estão no 

campo da diversidade criadora, a Convenção da Diversidade deve ser vista 

necessariamente como um instrumento complementar aos Tratados que versam sobre 

Direitos Autorais. 

 Com efeito, se é certo que os direitos patrimoniais do autor têm o bem intelectual 

como objeto, como ativo econômico, também é certo que tais obras de arte formam a 

base da economia cultural, constituindo-se – não raras vezes – em motores de seu 

desenvolvimento. 

 Observa-se ainda nesta Convenção uma dupla natureza no tratamento das obras 

intelectuais, vale dizer:  (i) bens intelectuais enquanto ativos econômicos; e, (ii) bens 

intelectuais enquanto obras de arte portadoras de identidades, valores e significados 

culturais. 

 Desta forma a Convenção da Diversidade Cultural complementa os instrumentos 

jurídicos relativos aos direitos autorais, trazendo para o sistema internacional de proteção 

da propriedade intelectual este novo entendimento, sobre a dupla natureza das atividades, 

bens e serviços culturais, que são portadores de valores econômicos e também culturais, 

e que, como bens portadores desta dupla natureza é que devem ser considerados pelas 

normas internacionais e nacionais. 

 A Convenção da Diversidade é taxativa ao dispor em seus princípios sobre a 

complementaridade dos aspectos econômicos e culturais do desenvolvimento de um 

Estado, a definir a cultura como “um dos motores fundamentais do desenvolvimento, os 

aspectos culturais deste são tão importantes quanto os seus aspectos econômicos, e os 

indivíduos e povos tem o direito fundamental de dele participarem e se beneficiarem”. 

Cabe destacar que os bens e serviços culturais em virtude de sua dupla natureza, não 

podem ser considerados como mercadorias ou meros objetos de negociações comerciais. 

 Portanto, não podem as normas de Direito Autoral reduzi-los a meros ativos ou a 

bens de consumo tutelados pelas regras privadas do Direito. 

 O bem intelectual enquanto bem cultural não pode ser reduzido a mero produto 

cultural de exportação das denominadas indústrias criativas, que ditam estratégias de 

comercialização e distribuição buscando alcançar uma hegemonia cultural. 

 A interface entre os Direitos Autorais e a Convenção da Diversidade resta 

indubitável pela própria redação dada em seu artigo 61, que nas medidas adotadas pelos 



ISSN ELETRÔNICO 2316-8080 
MARCOS WACHOWICZ  

549 
 

PIDCC, Aracaju, Ano IV, Edição nº 08/2015, p.542 a 562 Fev/2015 | www.pidcc.com.br 

Estados-Partes em âmbito nacional poderão ser incluídas medidas regulatórias de 

proteção e promoção da diversidade das expressões culturais; medidas que criem 

oportunidades às atividades, bens e serviços culturais nacionais visando sua criação, 

produção, difusão, distribuição e fruição; e ainda, medidas destinadas a fornecer às 

indústrias culturais nacionais independentes e às atividades do setor informal acesso  

efetivo aos meios de produção, difusão e distribuição das atividades, bens e serviços 

culturais. 

 A Convenção da Diversidade vai além no mesmo artigo 6 ao dispor que as partes 

“procurarão criar em seu território um ambiente que encoraje indivíduos e grupos sociais a 

criar, produzir, difundir e distribuir suas próprias expressões culturais, e a elas ter acesso”. 

 Neste sentido, no Brasil em 2005, se promoveu a revisão da Constituição Federal, 

especificamente no que tange aos direitos culturais previstos em seu artigo 2154, através 

da aprovação da Emenda Constitucional n. 48, que estabeleceu as bases de 

sistematização das diretrizes a serem elaboradas e pactuadas entre o Estado brasileiro e 

a sociedade no campo da promoção e do desenvolvimento cultural. 

 A Reforma da Lei de Direitos Autorais deverá ser orientada pelos ditames 

constitucionais de proteção aos direitos de autor e garantia ao pleno exercício dos direitos 

culturais, ligados ao desenvolvimento nacional e a formação da pessoa. 

 

3.2. As alterações na Gestão Coletiva dos Direitos Autorais com a Lei 
n.12.853/2013 

 A Gestão Coletiva dos Autorais no Brasil sofreu mudança significativa com a 

publicação da Lei n. 12.853, de 14 de agosto de 2013, que alterou os artigos  5º, 68, 97, 

98, 99 e 100, acrescenta arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-A, 99-B, 100-A, 100-B e 109-A e 

revoga o art. 94 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para dispor sobre a gestão 

coletiva de direitos autorais, e dá outras providências. 

                                                 
4Constituição Federal artigo 215 -  O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes 

da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.  § 1º - O Estado 
protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes 
do processo civilizatório nacional. § 2º - A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação 
para os diferentes segmentos étnicos nacionais. § 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração 
plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que conduzem à: 
(Emenda Constitucional nº 48, de 2005) I defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; (Emenda  nº 48); II 
produção, promoção e difusão de bens culturais; (Emenda  nº 48); III formação de pessoal qualificado para a gestão 
da cultura em suas múltiplas dimensões; ((Emenda  nº 48); IV democratização do acesso aos bens de cultura; 
(Emenda  nº 48); V valorização da diversidade étnica e regional. (Emenda  nº 48) 
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 As alterações foram significativas, mormente continue o Escritório Central de 

Arrecadação e Distribuição (ECAD) como órgão centralizador da arrecadação e 

distribuição das cobranças realizadas pela execução pública das obras musicais. 

 A nova Lei n. 12.853/2013 veio modernizar o sistema de gestão coletiva 

objetivando garantir maior transparência, eficiência e fiscalização efetivas por parte dos 

titulares dos direitos e da própria sociedade. 

 É preciso ter-se claro que, a gestão coletiva do ECAD foi objeto de uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) no Congresso Nacional e também de processo junto ao 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE); que após investigação de mais 

de três anos, houve em maio de 2013 por condenar o ECAD e as seis associações de 

direitos autorais que o integram por formação de cartel, condenando-o por abuso de 

poder dominante, por entender que o ECAD e as associações fixavam em conjunto 

valores a serem pagos pela execução pública de músicas, impondo ao mesmo aplicação 

de multa de cerca de R$ 38 milhões, isto em ação movida pela Associação Brasileira de 

Televisão por Assinatura (ABTA).5 

 Em decorrência destes fatos, em agosto de 2013, houve a publicação da Lei 

12.853, com a qual se pretendeu ampliar a transparência e a fiscalização das entidades 

gestoras de direitos coletivos seguindo uma tendência internacional dos países europeus, 

muito embora tenha o ECAD impetrado duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 

(Adim)  junto ao Poder Judiciário alegando a Inconstitucionalidade da nova lei.6 

 No Brasil com esta nova lei  o autor passará a ter acesso, via Internet, ao 

andamento da gestão de seus direitos, das informações referentes aos custos das obras 
                                                 
5“Processo por formação de cartel começou em 2010. Segundo o jornal "Valor Econômico", as acusações surgiram em 

2010, depois que a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA) levou ao Ministério da Justiça atas de 
reuniões do Ecad. De acordo com os documentos, as associações que representam os músicos cobrariam sempre o 
valor de 2,55% da receita bruta das empresas de TV por assinatura. Ao verificar que o valor cobrado poderia ter sido 
combinado, caracterizando formação de cartel, foi aberta investigação contra o Ecad. O escritório, que arrecada e 
distribui valores referentes à execução pública de músicas nacionais e estrangeiras, disse em sua defesa que a Lei de 
Direitos Autorais (nº 9.610) lhe dá monopólio sobre a cobrança de direitos autorais. "A música não pode ser 
caracterizada como um bem de consumo a ser ditado pelas regras de concorrência", informou o Ecad, segundo o 
"Valor". Mesmo assim, o órgão é acusado de descumprir a Lei de Defesa da Concorrência (nº 8.884), pois teria 
agido para que as associações cobrassem o mesmo percentual, em vez de competirem. No cenário ideal, as 
associações deveriam fixar o valor a ser cobrado individualmente, de acordo com o valor que atribuem ao repertório 
dos artistas que representam.”  Disponível em:  http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/03/20/ecad-leva-
multa-de-r-38-mi-por-cartel-de-direitos-autorais-de-musicas.htm.  Acesso em: 20/janeiro/2013. 

 
6 Na data de 11 de novembro de 2013 o ECAD interpôs duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.062 e 5.065,        

são apresentadas pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) e pela União Brasileira de 
Compositores (UBC). As duas entidades questionam algumas alterações promovidas pela Lei nº 12.853/2013, 
incluindo: (i) a caracterização das atividades do Ecad, e de associações que atuam na área, como sendo de interesse 
público; (ii) a definição das regras de transparência e publicidade aos valores arrecadados a título de direitos autorais. 

http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/03/20/ecad-leva-multa-de-r-38-mi-por-cartel-de-direitos-autorais-de-musicas.htm
http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/03/20/ecad-leva-multa-de-r-38-mi-por-cartel-de-direitos-autorais-de-musicas.htm
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e o valor que será distribuído por cada música. 

 A partir da vigência da Lei 12.853/13 na gestão coletiva de Direitos Autorais passa 

a haver uma supervisão externa pública, contudo a sua implantação efetiva, ainda 

depende de edição de regulamentação específica, inclusive para que as associações de 

compositores e intérpretes que compõem o ECAD sejam obrigadas a se habilitar junto ao 

Ministério da Cultura. 

 A liberdade associativa é plena, nos termos previstos na Constituição Federal, 

entretanto, aquelas entidades que desejarem obter registro autorizador das atividades de 

cobrança e distribuição de direitos autorais de obras literomusicais, deverão sujeitar-se às 

regras de fiscalização e transparência. 

 A Lei 12.853/13 nos artigos 98-B, I, II e parágrafo único, e 109-A passa a assegurar 

a transparência do sistema de gestão coletiva assegurando aos criadores, interpretes e 

respectivas representações sindicais e associativas o direito de fiscalização do 

aproveitamento econômico das obras que criarem ou das quais tenham participação. 

Devendo, a publicação ser realizada e disponibilizada em sites na internet, apontado as 

formas de cálculo, critérios de cobrança e de distribuição de valores dos direitos autorais 

arrecadados sendo vedada a divulgação dos valores individualmente distribuídos aos 

titulares originários de direitos autorais e conexos, respeitando-se o direito constitucional 

de intimidade destes. 

 A legislação brasileira se perfila com a tendência internacional de maior 

transparência do sistema de gestão coletiva, as entidade de gestão coletiva devem 

garantir aos associados acesso às informações referentes às obras sobre as quais sejam 

titulares de direitos e às execuções aferidas para cada uma delas, abstendo-se de firmar 

contratos, convênios ou pactos com cláusula de confidencialidade (inciso VI, do artigo 98-

B). Tal vedação legal busca assegurar o direito constitucional à fiscalização do proveito 

econômico das obras litero-musicais prevista no artigo 5º, inciso XXVIII, b, da Constituição 

Federal. 

 A proibição de condições confidencialidade e de cláusulas contratuais de sigilo nos 

contratos celebrados pelas associações gestoras permite aos titulares dos direitos de 

autor e conexos acesso às todas as informações, contratos e pactos firmados pelas 

entidades por quem de direito. 

 

1. AS MOTIVAÇÕES PARA UMA REVISÃO DA LEI AUTORAL 
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 A Lei de Direito Autoral nos últimos 10 anos sofreu inúmeras críticas da sociedade 

civil fruto e reformas parciais. Contudo, as motivações para a reforma da legislação 

autoral brasileira podem assim estruturadas: (i) motivações decorrentes de normativas 

internacionais; (ii) motivações decorrentes de primados constitucionais; (iii) motivações 

decorrentes dos paradigmas da Sociedade Informacional; e, (iv) Motivações decorrentes 

do papel da Cultura no projeto nacional de desenvolvimento. 

 

4.1. Motivações decorrentes convenções internacionais 

 A Lei n. 9.610/98 é uma das legislações mais restritivas do mundo, isto decorre do 

fato de que, muitos países signatários da Convenção de Berna de 1886, já incorporaram 

em seus ordenamentos internos, a Regra dos Três Passos, que foi estabelecida na sua 

revisão ocorrida quando da realização da Convenção de Estocolmo de 1967. 

 Desde então, a  Regra dos Três Passos, como é conhecida, serviria como guia 

para os legisladores dos países signatários de Berna, especificamente, com relação ao 

direito de reprodução de uma obra por terceiros nas seguintes hipóteses: (i) em certos 

casos especiais; (ii) que não conflitem com a normal exploração comercial da obra; e, (iii) 

não prejudiquem injustificadamente os legítimos interesses do autor. 

 A legislação brasileira ao não incorporar a regra dos três passos, medida que já foi 

tomada por grande maioria dos países signatários, que a tempo já reformaram suas 

normas internas, faz com que seja no Brasil ilegal, toda reprodução sem obtenção prévia 

dos titulares em atos comuns, como a exemplo destaca-se: (i) a gravação de um filme ou 

programa de televisão aberta; (ii) a cópia de uma música de um CD legalmente adquirido 

para um HD de um computar, IPod, MP3 ou outro suporte digital. 

 Na legislação autoral brasileira atual percebe um desequilíbrio entre os direitos 

conferidos pela lei aos titulares de direitos autorais e dos direitos dos membros da 

sociedade a terem acesso ao conhecimento e à cultura. Mormente, a Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) já ter reconhecido a Dimensão Cultural como 

necessária ao Direito Autoral, ao entender que os Direitos de Autor e os Direitos Conexos 

são conceitos e instrumentos jurídicos por meio dos quais se respeitam e protegem os 

direitos dos criadores sobre suas obras e se contribui ao desenvolvimento cultural e 

econômico dos povos. 
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 Para a OMPI o Direito de Autor tem um papel decisivo na articulação das 

contribuições e dos direitos dos distintos grupos interessados que participam nas 

indústrias culturais e na relação entre estes e o público. 

 A Revisão da Lei n. 9.610/98  deve ser orientada pelo novo paradigma internacional 

estabelecido pela Convenção da UNESCO de 2005 sobre a Proteção e a Promoção da 

Diversidade das Expressões Culturais que  bases normativas para a tutela e promoção da 

diversidade das expressões culturais. 

 Trata-se de uma nova possibilidade de aperfeiçoar a tutela dos Direitos Autorais 

para que seus benefícios alcancem a todos, para isto, a regulação do Direito Autoral deve 

ser percebida de forma mais ampla, como uma amalgama da proteção e promoção da 

diversidade cultural. 

 É axiomático: O Direito Autoral não se presta apenas para a tutela da diversidade 

de conteúdos de um só titular, mas também, para a existência de uma grande diversidade 

de titulares, na qual reside o florescimento, a promoção de políticas públicas e o 

fortalecimento das indústrias culturais dinâmicas em todos os países. 

 A proteção dos Direitos Autorais e a promoção da diversidade das expressões 

culturais não são conceitos antagônicos, como também, os direitos culturais não se 

anulam diante dos direitos exclusivos dos autores sobre o bem intelectual. 

 É preciso ter-se claro que, sem direitos autorais inexiste diversidade cultural, como 

também sem diversidade cultural não é possível falar em Direito Autoral, mas tão somente 

em regras de proteção de investimento. 

 A Convenção da Diversidade das Expressões Culturais da UNESCO de 2005 

define políticas e medidas culturais como sendo aquelas relacionadas à cultura, seja no 

plano local, regional, nacional ou internacional, que tenham como foco a cultura como tal, 

ou cuja finalidade seja exercer efeito direto sobre as expressões culturais de indivíduos, 

grupos ou sociedades, incluindo: (i) a criação. (ii) a produção, (iii) a difusão, (iv) a 

distribuição de atividades, bens e serviços culturais, e, (v) o acesso aos mesmos. 

 Indubitavelmente a tutela dos Direitos Autorais, a reforma da legislação brasileira 

atual, deverá ter em conta a dimensão pública trazida pela Convenção da UNESCO de 

2005, a qual foi ratificada, inclusive ensejando a Emenda n. 48, de 2005, que alterou o 

artigo 215 da Constituição Federal. 
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4.2. Motivações decorrentes de primados constitucionais 
 A reforma da legislação autoral brasileira, deverá ser norteada pelos ditames 

constitucionais previstos na nova redação do artigo 215 da Constituição Federal, para 

garantia ao pelo exercício dos Direitos Culturais, ligados a: (i) defesa e valorização do 

patrimônio cultural brasileiro, (ii) produção, promoção e difusão de bens culturais, (iii) 

democratização do acesso aos bens de cultura, e, (iv) valorização da diversidade étnica e 

regional. 

 A Constituição Federal estabelece a proteção dos Direitos Autorais entre os Direitos 

Fundamentais (art. 5, inciso XXVII), estabelece o Direito de Acesso à Informação (art. 5, 

inciso XIV), Direito à Educação (art. 6 e 205), o Direito de acesso dos cidadãos à cultura 

(art. 215), o princípio da função social da propriedade (art. 170, inciso III). Ocorre que se 

denota um desequilíbrio entre estes interesses públicos, estabelecidos na Constituição e 

os obstáculos ao exercício desses direitos previstos na Lei 9.610/98 , que impossibilita, 

dentre outros exemplos, cita-se apenas: (i) a realização de cópia integral sem finalidade 

econômica de uma obra para uso privado pelo copista sem autorização prévia do titular 

dos direitos autorais; (ii) a reprodução de obras pertencentes a acervos de bibliotecas 

para preservação e restauração;  (iii) a reprodução de obras direcionadas aos portadores 

de deficiência física; (iv) a digitalização de uma obra de um acervo para preservação do 

conteúdo. 

 A reforma da legislação de Direito Autoral no Brasil, passa necessariamente pela 

percepção de sua importância, pela necessidade de um equilíbrio entre os Direitos 

Autorais para a manutenção das pessoas que participam da criatividade cultural e dos 

interesses econômicos dos investidores na produção dos bens intelectuais. 

 Os Direitos Autorais devem atuar em benefício de todos os envolvidos no processo 

de criação, produção, difusão, distribuição de atividades, bens e serviços culturais e o 

acesso aos mesmos pela sociedade. 

 Atualmente se percebe um desequilíbrio na relação entre criadores e investidores, 

marcada pela cessão total de direitos dos primeiros (nacionais) para os últimos, 

principalmente empresas de capital estrangeiro instaladas no Brasil, sem qualquer forma 

de revisão do equilíbrio contratual. 

 A Reforma do Direito Autoral deve ter como foco central: (i) a proteção daqueles 

que efetivamente criam, e não somente daqueles que comercializam, promovem e 

divulgam; (ii) a percepção dos novos paradigmas do Direito Autoral frente os Direitos 
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Culturais; e (iii) as novas formas de criação e compartilhamento no ambiente digital de 

obras intelectuais. 

 

4.3. Motivações decorrentes dos paradigmas da Sociedade Informacional 

 A Sociedade Informacional é complexa sistêmica e comunicacional. Os antigos 

mecanismos de centralização de produção, controle e distribuição de bens culturais que 

eram operados por grandes corporações, representam modelos de negócios que diante 

da revolução da tecnologia da informação e comunicação se tornaram rapidamente 

inadequados. A formação da grande rede de comunicação e compartilhamento de 

arquivos pela INTERNET colocou visível a necessidade de uma ampla reformulação dos 

Direitos Autorais diante da evolução tecnológica. 

 Há que se permitir ao internauta a possibilidade de: 

(i) ler, ouvir ou visualizar, privadamente, os conteúdos disponíveis no ciberespaço, 

mesmo sendo protegidos pelo direito autoral ou copyright nas páginas disponíveis na 

Internet; 

(ii) navegar nos sites existentes independentemente das fronteiras físicas dos Estados 

e realizar cópias incidentais para uma utilização legal sempre retidas apenas 

temporariamente;   

(iii) examinar e realizar experimentos com os conteúdos comercializados e protegidos 

por direitos autorais, observados os direitos da justa utilização7 e desde que preservada a 

integridade dos originais; e 

(iv) realizar cópias parciais para uso pessoal com propósitos de estudo, aprendizado 

ou pesquisa dos conteúdos que estejam sendo comercializados ou protegidos por 

copyright, ou ainda, pertencentes a um acervo bibliotecário. 

 Assim, pensar em um novo direito autoral implica, necessariamente, repensar a 

importância de garantir os direitos fundamentais (informação, cultura, educação e acesso 

ao conhecimento), percebendo os valores éticos intrínsecos a esse novo ambiente 

tecnológico. Tudo para possibilitar a criação de novos marcos regulatórios que 
                                                 
7 OLIVEIRA ASCENSÃO, José de Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade, in Revista da ABPI – nº 59 – Jul/Ago 

2002 – pp. 40 e ss: “O sentido das regras constitucionais brasileiras é claramente o de estabelecer liberdades, e não 
de estabelecer exclusivos”. (...) “Não só utilização é termo por demais genérico, como publicação e reprodução se 
sobrepõem em grande parte. O núcleo estará na referência à utilização. Mas não teria sentido que a lei estivesse 
garantindo a utilização privada. Direito à utilização privada todos temos. O que está em causa é a utilização pública, 
que fica condicionada à autorização do autor.” 
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contemplem os paradigmas emergentes e os paradoxos dessa nova sociedade 

informacional.8 

 A reformulação da legislação autoral brasileira implica necessariamente em 

adequá-la uma realidade na qual cada indivíduo, em qualquer lugar do planeta, possa 

simultaneamente acessar bens intelectuais, que podem estar sendo produzidos naquele 

mesmo instante pelas industrias culturais dinâmicas. 

 Na Sociedade Informacional as questões relativas a diversidade cultural implicam 

necessariamente em discutir: 

(i) o enfrentamento das questões relativas a exclusão cultural, em especial no tocante 

a disponibilidade e acesso à própria diversidade cultural o que num país em parte 

significativa da população não possui acesso a INTERNET implica necessariamente no 

enfrentamento das questões relativas à exclusão digital, e 

(ii) a percepção de que a partir da tutela jurídica desacertada ou inadequada para os 

bens culturais pode induzir a homogeneização de padrões culturais.   

 A reformulação dos Direitos Autorais no atual momento de desenvolvimento sócio 

tecnológico do país, implica em enfrentar questões de inclusão tecnológica e cultural 

como imprescindíveis para o desenvolvimento e formação do cidadão, implica repensar 

elementos como: 

(i) O Direito Fundamental à cultura e a importância da proteção da diversidade cultural 

para o desenvolvimento da sociedade; 

(ii) Os valores éticos inerentes a Diversidade Cultural para o desenvolvimento da 

sociedade; 

(iii) A urgência de uma nova reflexão sobre a tutela jurídica a ser dada pelo Direito 

Autoral diante dos bens culturais desta Sociedade Informacional; e, 

(iv) perceber que a tutela jurídica tradicional aplicada pelo Direito Internacional aos 

bens intelectuais não pode mais estar dissociada da percepção de bens culturais. 

 As motivações decorrentes das novas Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC's) na criação e compartilhamento de bens intelectuais devem ser mensurados dentro 

dos paradigmas da Sociedade Informacional, dentro desta nova estrutura em que a 

produção e circulação do conhecimento tem como elemento central a digitalização de 

                                                 
8WACHOWICZ, Marcos. O “Novo” Direito Autoral na Sociedade Informacional. In: Os “novos” direitos no Brasil : 

natureza e perspectivas : uma visão básica das novas conflituosidades jurídicas. WOLKMER, Antonio Carlos; 
MORATO LEITE, José Rubens. (organizadores) – 2. ed. – São Paulo : Saraiva, 2012.  pg. 358-359 
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bens intelectuais e sua disponibilização pela INTERNET. 

 

4.4. Motivações decorrentes do papel da Cultura no projeto nacional de 
desenvolvimento. 

 A ausência durante um longo período de um papel para o Estado na proteção e 

promoção dos Direitos Autorais no Brasil, impediu a formulação de políticas públicas que 

respondessem às necessidades e problemas específicos da sociedade brasileira. 

 No Brasil por força da Lei  5.988/73, as entidades de gestão coletiva da área 

musical existentes no país foram reunidas no Escritório Central de Arrecadação e 

Distribuição (ECAD), criado para compulsoriamente reunir as diversas entidades de 

titulares em um órgão de arrecadação e distribuição de direitos autorais e conexos 

decorrentes da execução pública de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas.9 

 Por outro lado, a Lei 5.988/73, determinava a criação do Conselho Nacional de 

Direito Autoral (CNDA) que era o órgão do poder executivo federal, para dar assistência, 

consulta e fiscalizar o que diz respeito aos direitos do autor e os que lhe são conexos.10 

Ocorre que, no Governo Collor de Mello em 1990, o CNDA foi extinto sumariamente, e a 

atual Lei de Direitos Autorais – LDA (Lei 9.610/98) não especificou claramente quais as 

competências do poder público frente aos direito do autor e não forneceu mecanismos 

semelhantes ao CNDA para que o Estado os gerisse e fiscalizasse. 

 A Lei de Direitos Autorais – LDA (Lei 9.610/98) estipulava regras quanto à 

constituição e atividade dos entes de gestão, mas nada dispunha sobre sua regulação ou 

até as intervenções nos entes de gestão coletiva com o caráter de supervisão publica. 

Neste sentido apontava ASCENSÃO que: “efetivamente, os órgão estatais neste domínio 

foram praticamente reduzidos a zero pela LDA vigente. A gestão coletiva foi deixada a si 

                                                 
9  No tocante a execução pública da obra o ECAD restringe-se ao que é determinado no artigo 68, §2 da LDA – 

utilização das obras em locais de freqüência coletiva, ou seja, naqueles em que o círculo de ouvintes é 
indeterminado, como teatros, bares e outros estabelecimentos comerciais. 

10 “O ECAD é ainda um órgão privado, mas está sujeito a um estatuto muito especial. Este órgão estava previsto pelo 
artigo 115 da lei n. 5.988 e representava uma maneira engenhosa de ultrapassar os problemas sugeridos na cobrança 
e distribuição das quantias devidas pela execução pública de obras musicais ou lítero-musicais. As sociedades de 
autores deveriam organizar esta entidade, que, por emanar delas, teria caráter autônomo. Por outro lado, porém, 
estaria subordinada à orientação e fiscalização do Conselho, que emitiria normas para sua constituição e atividade. O 
art. 117, IV atribui ao Conselho a incumbência de “fixar normas para unificação dos preços e sistemas de 
distribuição de direitos autorais”. ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, 2ª 
Edição, refundida e ampliada, p.631. 
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mesma.”11 

 Em agosto de 2013, com a publicação da Lei 12.853, o Brasil perfila em sintonia 

com a tendência internacional de ampliar a transparência e a fiscalização das entidades 

gestoras de direitos coletivos. 

 É imprescidível repensar a necessidade do Estado brasileiro contar com meios 

mais eficazes para atuar na área de Direito Autoral, garantindo o planejamento e a 

elaboração de políticas e a defesa de interesses nacionais. 

 

5. A REVISÃO DA LEI AUTORAL PRINCIPAIS ALTERAÇÕES PROPOSTAS 

 

 A  proposta de alteração da Lei de Autoral brasileira, contida no APL dividem-se em 

3 (três) grupos principais: (i) correção de erros conceituais e da técnica legislativa de 

alguns dispositivos, que geram incertezas quanto a sua interpretação; (ii) inclusão de 

novos dispositivos em temas nos quais a lei é omissa ou abordados de forma insuficiente 

ou desiquilibrada; e (iii) concretização  da técnica legislativa contemporânea consagrada 

na Constituição, nas leis especiais que dela derivam e no Código Civil de 2002, com 

recurso a princípios, cláusulas gerais e normas mais abertas, harmonizando-se a 

legislação autoral com o restante do ordenamento jurídico brasileiro. 

 A reforma da Lei Autoral tem como principal proposta a criação de um novo órgão 

responsável pela política de direito autoral, com função reguladora e consultiva, contendo: 

uma câmara arbitral voltada para a mediação e a resolução administrativa de conflitos, 

constituindo-se num centro de informações sobre questões relativas aos Direitos Autorais 

e Conexos. 

 Este novo órgão, viria já com uma defasagem de 25 (vinte e cinco) anos ocupar o 

lugar do antigo Conselho do CNDA extinto inadvertidamente em 1990, agora dentre suas 

competências estarão: (i) opinar sobre a conveniência de mudanças na ordem interna ou 

internacional afeta às questões de Direitos Autorais e Conexos; (ii) estimular a difusão do 

Direito Autoral no país; (iii) homologar o serviço de cobrança das entidades arrecadadoras 

de Direitos Autorais; (iv) organizar os serviços de registros das obras tuteladas pelo 

Direito Autoral com vistas a dar maior segurança jurídica nos contratos. 

                                                 
11 ASCENSÃO, José de Oliveira. A supervisão de Gestão Coletiva na Reforma da LDA. In WACHOWICZ, Marcos. Por 

que mudar a Lei de Direito Autoral? Estudos e Pareceres. Florianópolis: 2011, Editora Funjab, pag. 143. 
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 A revisão da Lei Autoral proposta no APL apresenta de maneira clara e direta os 

princípios norteadores que regem o novo texto legal, deixando explicito a necessidade de 

estimular a criação artística compatibilizando os direitos autorais com os direitos culturais, 

a livre iniciativa, a livre concorrência, os direitos dos consumidores e os demais direitos 

constitucionalmente garantidos.  Assim, o  APL já sinaliza que a reforma da legislação 

autoral será orienta pelo equilíbrio entre os ditames constitucionais de proteção aos 

direitos autorais e da garantia do pleno exercício dos direitos culturais e dos demais 

direitos fundamentais e pela promoção do desenvolvimento nacional. 

 O APL Inova ao apresentar em seu texto uma necessária ponderação sobre o 

equilíbrio entre o Direito de Autor e Direito Concorrencial e da Livre Iniciativa, isto com a 

nova redação dada ao artigo 112. 

 No desenvolvimento da sociedade informacional o bem intelectual é dotado de um 

valor econômico, a dimensão econômica dos direitos de exclusivo do autor é sem dúvida 

tutelável pelo direito concorrencial e pelo direito do consumidor. 

 É insofismável a importância das empresas que atuam no mercado de bens 

intelectuais, e atuam como agentes econômicos se submetem a necessária relação de 

equilíbrio entre o Direito de Autor e Direito Concorrencial e da Livre Iniciativa. O direito 

garantido aos autores no art. 5 XXVII da Constituição brasileira é um direito de natureza 

patrimonial, o que, por sua vez, pressupõe necessariamente que seu objeto – a obra – 

seja dotada de valor econômico. 

 No tocante a correção técnica e conceitual, o APL representa um aperfeiçoamento 

necessário, além da inclusão de novos conceitos, de transmissão, obra audiovisual, 

radiodifusão, fonograma e licença. As alterações constantes no APL no artigo 5º13 são 

oportunas, tendo em vista que corrigirão erros conceituais importantes, que se conciliarão 

                                                 
12No APL a nova redação -  Art. 1º Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos 

de autor e os que lhes são conexos, e orienta-se pelo equilíbrio entre os ditames constitucionais de proteção aos 
direitos autorais e de garantia ao pleno exercício dos direitos culturais e dos demais direitos fundamentais e pela 
promoção do desenvolvimento nacional.  Parágrafo único. A proteção dos direitos autorais deve ser aplicada em 
harmonia com os princípios e normas relativos à livre iniciativa, à defesa da concorrência e à defesa do consumidor. 

  
13No APL a nova redação: Art. 5o Para os efeitos desta Lei, considera-se: (…) IV - distribuição - a colocação à 

disposição do público do original ou cópia de obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções 
fixadas e fonogramas, mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de transferência de propriedade ou posse;  
(...) IX - fonograma - toda fixação de sons de uma execução ou interpretação ou de outros sons, ou de uma 
representação de sons; que não seja uma fixação incluída em uma obra audiovisual;  XV - licença - a autorização 
dada a determinada pessoa, mediante remuneração ou não, de certos direitos de explorar ou utilizar a obra 
intelectual, nos termos e condições fixados na outorga, sem que se caracterize transferência de titularidade dos 
direitos. 
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com àqueles previstos nos Acordos Internacionais e com o momento atual. No que se 

refere ao inciso sexto do artigo 5º , é necessária a substituição do termo “alcance” por 

“conhecimento”, vez que colocar ao alcance não é o mesmo que comunicar. A expressão 

proposta é mais ampla e adequada que a anterior. 

 Quanto às obras anônimas e a referência do APL sobre o assunto, é interessante 

para a sociedade que se proteja o direito à expressão de ideias que trariam graves 

consequências a seus autores, caso fossem identificados, em homenagem ao princípio da 

liberdade de expressão. 

 Não se deve confundir obra anônima com obra apócrifa, entretanto; assim, aquele 

que responde por sua publicação há de ser necessariamente o titular para eventual 

reparação civil, ou mesmo penal em casos de crimes contra a honra. 14 

 No capítulo das obras protegidas, o APL corrige a ausência de definição dos 

arranjos e das orquestrações como obras protegidas, para melhor adequar a legislação 

nacional com a Convenção de Berna.15 

 O texto da Lei Autoral protege as criações do espírito de qualquer forma 

materializada, não se confunde com a invenção técnica, como se refere o artigo 7º 

relativo às obras protegidas. 

 A proposta do APL busca avançar mais do que a lei atual em vigor. O inciso XI da 

proposta do MinC acaba por deixar explicitado, como obra, os arranjos e orquestrações, o 

que atende a demanda dos autores destas criações, o que é louvável. 

 No capitulo dos Direitos Patrimoniais do Autor e de sua duração, o APL aperfeiçoa 

a denifição de acesso interativo (a colocação à disposição do público) 16 , que vem 
ensejando muitas interpretações por vezes equivocadas na Lei 9610/98. 

                                                 
14Neste sentido ver:  WACHOWICZ, Marcos. Porque mudar a Lei Autoral. estudos e pareceres / Marcos  Wachowicz 

organizador. – Florianópolis : Fundação Boiteux, 2011. 280p. 2ª. Tiragem. p. 33 Disponível na Internet: 
http://www.gedai.com.br/sites/default/files/publicacoes/ebook_porquemudarlda_v3.pdf Acesso em 20 de fevereiro 
de 2015. 

 
15No APL a nova redação: Art. 7o São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio 

ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: (…) XI - 
as adaptações, os arranjos, as orquestrações, as traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas 
como criação intelectual nova; 

 
16No APL a nova redação do artigo 29 Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, 

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

 

http://www.gedai.com.br/sites/default/files/publicacoes/ebook_porquemudarlda_v3.pdf
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 Há um equívoco conceitual no inciso IV, que reclama enfrentamento e correção: a 

tradução da obra para qualquer idioma não prescinde de autorização do autor da obra 

traduzida. O que requer autorização é a publicação da tradução. Trata-se de equívoco 

que vem sendo reiterado nas consecutivas legislações autorais de diversos países. 

 No artigo 46 da Lei n. 9.610 de 1998, atualmente em vigor, trata sobre as limitações 

aos Direitos Autorais, contudo, o que se verifica no texto atual da lei é que, neste 

dispositivo, se verifica os maiores conflitos de interesses públicos e privados. 

 Cabe salientar que hoje em dia todo o arcabouço legal em torno do direito autoral 

impossibilita a maioria dos usos das obras protegidas, restando alguns limites, ou 

exceções, que no caso da lei nº 9.610/1998 fazem parte de um rol taxativo. 

 O cenário ideal para a Sociedade Informacional seria que essa situação se 

invertesse e a maioria das utilizações das obras fosse livre, enquanto que os limites 

seriam os casos excepcionais, mormente aqueles com fins lucrativos, em que se 

necessitaria de autorização do autor ou titular da obra para a sua utilização. 

 Aqui é muito importante a explicitação: “dispensando-se, inclusive, a prévia e 

expressa autorização do titular”, visto que havia doutrinadores que entendiam não ser 

necessária apenas a remuneração, persistindo a necessidade de autorização do autor 

mesmo para utilizações inclusas neste artigo. 

 A alteração no inciso primeiro do artigo 46 da LDA questiona expressão do trecho 

“um só exemplar e pelo próprio copista”, pois se entendeu que se o uso é privado e não 

comercial e a obra foi legitimamente adquirida, não haveria necessidade de ser feita pelo 

próprio copista. Além disso, a terminologia “exemplar” é dúbia, pois arquivos digitais não 

são necessariamente “exemplares”, além do que este termo não tem definição precisa na 

própria lei. Tal proposta já englobaria as hipóteses da proposta para o inciso II do artigo 

46, mas não impediria a redação de ambos, já que o próximo inciso trata de uma situação 

específica. 

 O APL moderniza, repetindo o que a anterior Lei n. 5988/73 já permitia, ou seja, a 

cópia em único exemplar para uso privado do copista. Esta autorização de uso já era de 

muito reivindicada, muito especialmente, em razão da atual tecnologia que permite as 

cópias de CDs e, muito especialmente, com relação à cópia para fins educacionais. 

 É necessário reconhecer explicitamente que as limitações previstas no artigo 46 da 

Lei n.  9610/98 como exemplificativas, para dotar o dispositivo legal da abertura 

necessária para sua responsável atualização às novas necessidades sociais. 
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 De igual modo, avança o APL ao introduzir a cópia privada integral aplicando-se a 

Regra dos Três Passos estabelecida na revisão de Estocolmo de 1967, e ainda, não 

introduzida no ordenamento jurídico autoral no Brasil. 

 A reforma do Direito Autoral no país é inexorável, para que se possa buscar um 

equilibro entre interesses públicos e privados, equacionando vários fatores: é preciso 

conciliar os interesses dos trabalhadores criativos (autores), dos investidores (parte 

necessária da cadeia produtiva de obras culturais) e do público, o qual detém interesses 

sociais legítimos no acesso à cultura, além de pagar a sua conta. A atual superproteção 

ao investidor termina por criar falhas de mercado e levar à ineficiência econômica – o que, 

em tese, é exatamente o oposto do que deveria realizar. 

 Por fim, merece ser enfatizada a visão geral da reforma que será implementada 

pelo o APL, o qual enfatizada a visão e a disposição de construção de um texto legislativo 

que não seja uma parte isolada das demais áreas do ordenamento jurídico, como muitas 

vezes se constatava, como se o Direito Autoral (ou, em última análise, alguma área do 

Direito ou do conhecimento em qualquer domínio) pudesse ser um sistema autor 

reprodutivo, que não se comunica com as demais instâncias de formação e construção de 

interpretação. 
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